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Un total de 26 superiores i superiors majors, responsables religiosos generals o provincials 

del tema dels laics i membres de la Junta Directiva de l’URC han dedicat una sessió de 

reflexió i estudi a “Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics”, que s’ha celebrat el 24 

d’abril de 2013, dimecres, a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona.  
Després de la pregària, el P. Màxsim Muñoz, president de l’URC, ha presentat la reunió. 
Després, el G. Lluís Serra, secretari general, ha parlat breument del sentit eclesial de 
compartir el carisma (espiritualitat i missió) obrint un 
ventall d’aspectes (el vincle carismàtic, el vincle 
funcional, la vivència del vincle funcional en clau 
carismàtica, les diverses velocitats entre institucions, 
la sinergia intercongregacional de reflexió junts sobre 
aquest tema, la comunió entre laics i religiosos i la 
possibilitat de celebrar un fòrum. 

Cada participant ha presentat el procés seguit fins 
ara, formulant els guanys, les dificultats i els reptes 
que conté per a la seva institució respectiva. Se n’han 
esbrinat els objectius, les experiències reeixides, les 
dificultats reals en la participació comuna del mateix carisma fundacional. La pervivència del 
carisma i el sentit eclesial d’aquesta tasca. 

El parer general passa pel compromís de les congregacions religioses de continuar 
reflexionant, a partir d’ara ja amb la presència i col·laboració dels laics, sobre aquest tema, 
que es considera important, en dues línies que es poden diferenciar: línia carismàtica a 
l’entorn de l’espiritualitat i la línia funcional a l’entorn de la missió. No sempre les dues línies 
són coincidents i per això requereixen un tractament diferenciat. 

 

 
 
La Congregació de Sant Pere ad Víncula, fundada a Marsella (França) l’any 1839 per 
atendre infants i joves en risc social, va arribar a Barcelona l’any 1884, a petició de 
l’Ajuntament,  per fer-se càrrec de la Casa Municipal d'atenció de menors.  

L’any 1890, la congregació inaugurava la seva casa -l’Asil Duran-  tot oferint a les 
institucions civils els seus serveis, sigui en el camp assistencial, sigui en el camp 
correccional. 

Sessió de reflexió i estudi: 
“Compartir l’espiritualitat i la missió amb els laics” 

 

La Congregació de Sant Pere ad Víncula, 
100 anys a Sant Feliu de Llobregat 
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Com a sucursal i complement  del centre de Barcelona,  es va obrir un centre a Sant Feliu de 
Llobregat el mes de maig de 1913, ara fa CENT ANYS. 

Amb el temps, cap a l’any 1960, es va canviar l’oferta  a la societat vers el camp de 
l’Ensenyament i va néixer l’Escola VERGE DE LA SALUT. I, ara, tota l’Escola, amb uns mil 
alumnes, fa memòria i dóna gràcies a Déu amb diferents actes celebratius, que es portaran a 
terme al llarg de tot  l’any 2013. 
 

 

 

Jorge Burdman, representant de la Comunitat Israelita de Barcelona, va guiar la visita que 
novícies i novicis del CEVRE van fer el 19 d’abril a la sinogoga del carrer Avenir a Barcelona. 
El P. Ignasi Ricart, professor de Bíblia, va organitzar la visita d’acord amb la secretaria 
general de l’URC. També hi van participar alguns formadors. 

 
Heus ací el resum d’una novícia de la Mare del Diví Pastor: “La visita a la sinagoga ha estat 
un esdeveniment molt interessant i motivador. És molt important conèixer les arrels humanes 
de Jesús: la seva identitat, la seva cultura, el seu entorn, per arrelar-nos i consolidar-nos en 
el nostre seguiment. També perquè ens fa valorar més el que és nostre: la resurrecció del 
Senyor, l’Eucaristia, els sacraments i la mateixa Església a la qual pertanyem. Una altra cosa 
important és reconèixer els passos que es van donant pel que fa al diàleg interreligiós i 
ecumenisme, adonar-nos que a poc a poc, des de la particularitat, ens anem acostant els 
uns als altres i anem caminant en unitat, perquè creiem en el mateix Déu–Pare. Les nostres 
arrels cristianes són jueves, conèixer-les ens fa viure amb més autenticitat el nostre ser 
cristià, acollint amb més joia el do del Fill del Pare: Jesucrist”. 

  

Els novicis i les novícies del CEVRE visiten la sinagoga 
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MOVIMENTS I COL·LECTIUS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS: ACO, 
GOAC, JOC I MIJAC, CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES/OS EN BARRIS OBRERS I 
POPULARS I DELEGACIONS DE PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE 
CATALUNYA 

 En aquest Primer de Maig volem destacar algunes situacions feridores, fer algunes 
consideracions de fons i apuntar algunes línies d’actuació que ens semblen urgents com a 
treballadores i treballadors cristians a Catalunya 

TREBALL 
Després de cinc anys de “crisi”, les xifres són tossudes: estem al 26% d’atur, que en el cas 
de la joventut encara és més punyent, 54% d'atur, la taxa d'emancipació no deixa de baixar, i 
un degoteig de joves que emigren a l'estranger. Amb tot, les patronals i el Banc d’Espanya 
insisteixen en l’abaratiment dels salaris per posar fre a l’atur, malgrat la realitat és que la 
baixada de salaris ha arribat a un punt impensable, alhora que creix tot aquest atur! Moltes 
famílies treballadores autòctones i immigrades són empeses cap a la pobresa. La gent gran i 
les dones en general ofereixen uns sacrificis fora del que és humà. 

Reivindiquem: 
- el repartiment del treball que permeti guanyar-se el pa 
dignament a tothom, amb un salari suficient. En aquest 
sentit, donem suport a la proposta de l’anomenada 
Economia del Bé Comú: que la diferència entre el sou 
superior i l’inferior sigui com a màxim de 10 vegades. 
 
HABITATGE 
Segons dades de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
(PAH), hi ha hagut 400.000 desnonaments des que va 

Primer de Maig de 2013 
 



5 
 

començar la crisi. En aquesta situació, el sentiment de vulnerabilitat de bona part de la 
classe obrera és molt gran. És una altra conseqüència de la crisi actual que els drets 
fonamentals de les persones, com el dret a l’habitatge, restin en paper mullat. Estem 
retrocedint, pràcticament, desenes d’anys en aquest aspecte, tot assistint a un atac sense 
precedents en aquests drets humans. 

Reivindiquem: 
- el contingut de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) sobre el dret a l’habitatge signat per 
més d’un milió de persones, tal i com el va presentar la PAH juntament amb moltes altres 
entitats socials. 
 
GÈNERE 
La situació de crisi que vivim no és econòmica i financera només, sinó també ètica, social, 
ecològica, alimentària, de cures i de gènere. L’allau de retallades i restriccions de drets, les 
polítiques d’ajust són una excusa per a reforçar i ampliar el cada vegada més voraç sistema 
jeràrquic, sexista, xenòfob i classista que explota la natura i les persones amb l’única finalitat 
de l’enriquiment d’uns pocs. La feminització de la pobresa n’és una de les conseqüències 
directes. 

Reivindiquem: 
- l’anul·lació del deute financer il·legítim i impagable, així como el reconeixement del deute 
de gènere.  
- la visibilització del conflicte entre l’acumulació de capital i el sosteniment de la vida, entre la 
cobdícia insaciable d’aquells pocs i l’obra creadora de Déu (la Natura i totes les persones 
dins d’ella). 

 
DRETS I BENEFICIS SOCIALS 
La crisi ha malmès les condicions de vida i treball. Els governs amb el seu afany recaptatori 
estan precaritzant beneficis i drets socials. No podem deixar que es retallin els nostres drets, 
els de la ciutadania, aquests constitueixen elements vitals per a la nostra societat: sanitat, 
ensenyament, protecció social, serveis socials, dret de ciutadania... És imprescindible aturar 
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aquest dinamisme que s’alimenta de víctimes i fer un canvi de prioritats polítiques i socials 
on l’economia sigui un instrument al servei d’aquestes. 

Reivindiquem: 
- l’execució de la ILP per una Renda Garantida Ciutadana per donar resposta a les persones 
del nostre país que viuen per sota del llindar de la pobresa, concretant l’article 24.3 de 
l’Estatut de Catalunya.  
- el tancament dels Centres d’Internament per a Estrangers (CIE) i una vida digna que no 
exclogui ningú. 

- un acord entre totes les institucions 
polítiques, sindicals, empresarials i 
socials per sortir de la crisis de 
manera justa i cooperadora. La 
situació crítica social ho demana, si 
no volem arribar a una espiral de 
conflictivitat i de violència que són 
perjudicials per a tothom. 
 
DEMOCRÀCIA 
La força del capital, que cada cop 
aposta més per l’economia 
especulativa en comptes de la real, 
és enorme i està sotmetent de la 
manera més dictatorial tant a la 
política com a l’ètica. No podem 
acceptar la corrupció com una 
idiosincràsia del país, com una forma 

acceptada de fer política. Haurem de contrarestar amb els elements autèntics de la classe 
obrera que donen valor a la vida, a la convivència, al servei: entrega, solidaritat, comuna-
unió, igualtat, honestedat...  

Reivindiquem: 
- que és hora de deixar de donar les culpes als altres per intentar buscar el que cadascú i 
cada grup pot aportar al bé comú, deixant els interessos particulars en segon lloc  
- una major participació ciutadana en els afers públics confiant en la nostra capacitat de 
transformació. 
 
Com a treballadores i treballadors cristians afirmem la dignitat inalienable de les persones i 
de la classe obrera de tot el món. En aquest camí de recerca de propostes i solucions dignes 
de la condició humana, volem estendre la mà a tothom des de la nostra opció pels 
empobrits. Ho volem fer amb la responsabilitat i l’esperança que troben el fonament en Déu i 
en les persones, dues causes que no es poden separar mai per a qui seguim a Jesucrist. 

 

 
La Unió de Religiosos de Catalunya analitza com l’Església catòlica ha de comunicar 
l’evangeli en la societat global i d’internet 

ORIOL DOMINGO – La Vanguardia – Barcelona, 21 d’abril de 2013 

Fe en xarxa o sense 
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Un gran contrast! L’Església catòlica complica molt la seva comunicació, però el papa 
Francesc és un gran comunicador. Són dos dels eixos d’una sessió de la Unió de 
Religiosos de Catalunya sobre comunicació. 

Responsables de comunicació de diversos ordes han reflexionat sobre la forma de 
comunicar els valors de l’Evangeli en l’actual societat globalitzada de les xarxes socials, 
Internet, Twitter.  

Molts interrogants i moltes consideracions són aplicables als àmbits comunicatius, inclosos 
el religiós i l’eclesial. El periodista Joan 
Francesc Cànovas, coordinador del Màster 
en Direcció de Comunicació a l’Institut 
d’Educació Continua (UPF), ha explicat de 
manera suggeridora i interpel·ladora la 
realitat mediàtica del segle XXI. 

Qualsevol persona i qualsevol organització 
queden marginats o, fins i tot, no existeixen si 
no estan presents a Google. La informació 
era abans poder, però ara les institucions, les 
persones i la informació no existeixen ni 
tenen poder si no están a les xarxes socials o 
a la televisió. La imatge és determinant. El 
Twitter dóna vida. I l’Església no pot avui 
complir bé la seva missió comunicadora 
sense presència a la xarxa i sense emprar el 
llenguatge adient. Aquest no és el llenguatge 
de determinats ritus litúrgics ni de moltes 

homilies dominicals. 

Cal emprar un llenguatge que expliqui el que 
és més important en el primer minut de la 
comunicació. El soroll distorsiona. El silenci 
és a vegades la millor comunicació. Demanar perdó, enlloc de justificar-se, pot ser un 
expressiu actiu comunicatiu. Cal empatia amb els interlocutors i intel·ligència emocional. 
La gent busca experiències, no productes doctrinals i dogmàtics complicats. A la vida es 
recorda el que emociona. Les institucions religioses tenen molta emoció, emoció profunda, 
no sensiblera, a transmetre. El ponent va interpel·lar els religiosos: “L’Església católica 
complica molt la seva comunicació. És paradoxal perquè un dels objectius substancials de 
l’Església és transmetre el missatge evangèlic. Però en aquest context eclesial i mundial 
es produeix una bona i gran notícia. “El papa Francesc –diu Cànovas– ho té clar. Somriu. 
Mira als ulls de la gent. Dóna esperança. No deprimeix. És un Papa comunicador. Té wi-fi. 
Té gran capacitat comunicativa. Causa bona impressió des del primer moment. Lair 
Ribeiro diu: “Mai tindràs una segona oportunitat de causar una bona primera impressió”. 

El claretià Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de Catalunya, en fa balanç: 
“La jornada ha estat molt positiva. Cànovas ha dibuixat el marc en què la societat actual es 
mou, amb les seves capacitats i els seus límits. L’Església ha d’anar on hi ha la gent. A les 
xarxes socials. L’Església té molta riquesa humana i religiosa per comunicar. Hi ha camp 
per recorrer, però ja tenim experiències a la xarxa”. 

Algunes d’aquestes experiències són, per exemple, les de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu, la comunitat benedictina de Montserrat, l’Institut de Religioses de Sant Josep de 
Girona o Claretians de Catalunya, incloent-hi la Llibreria Claret. 

 

JORDI ROVIRALTA 

Màxim Muñoz, president de la Unió de 

Religiosos de Catalunya 
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Mensaje con motivo de la Beatificación del Año de la fe, en Tarragona, el 13 de octubre 
de 2013    

Viernes, 19 de Abril de 2013 | Asamblea Plenaria de la Conferència Episcopal Española 

"Por la fe, los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio, que 
los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, con el 
perdón de sus perseguidores." 

Benedicto XVI, Carta Apostólica Porta fidei, 13 

Queridos hermanos: 

1. Os anunciamos con gran alegría que, Dios mediante, el domingo día 13 de octubre de 
2013, se celebrará en Tarragona la beatificación de unos quinientos hermanos nuestros en 
la fe que dieron su vida por amor a Jesucristo, en diversos lugares de España, durante la 
persecución religiosa de los años treinta del siglo XX. Fueron muchos miles los que por 
entonces ofrecieron ese testimonio supremo de fidelidad. La Iglesia reconoce ahora 
solemnemente a este nuevo grupo como mártires de Cristo. Según el lema de esta fiesta, 
ellos fueron "firmes y valientes testigos de la fe" que nos estimulan con su ejemplo y nos 
ayudan con su intercesión. Invitamos a los católicos y a las comunidades eclesiales a 
participar en este gran acontecimiento de gracia con su presencia en Tarragona, si les es 
posible, y, en todo caso, uniéndose espiritualmente a su preparación y celebración. 

I. Los mártires, modelos en la confesión de la fe y principales intercesores 

2. En la Carta apostólica Porta fidei, por la que convoca el Año de la fe, que estamos 
celebrando, el Papa Benedicto XVI dice que en este Año "es decisivo volver a recorrer la 
historia de la fe, que contempla el misterio insondable del entrecruzarse de la santidad y el 
pecado". Según recuerda Benedicto XVI, los mártires, después de María y los Apóstoles -en 
su mayoría, también mártires- son ejemplos señeros de santidad, es decir, de la unión con 
Cristo por la fe y el amor a la que todos estamos llamados.[1] 

3. El Concilio Ecuménico Vaticano II habla repetidamente de los mártires. Entre otros 
motivos, celebramos el Año de la fe para conmemorar los cincuenta años de la apertura del 
Concilio y recibir más y mejor sus enseñanzas. Por eso, es bueno recordar ahora el precioso 

Los mártires del siglo XX en España, firmes y valientes testigos de la fe 
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pasaje en el que el Concilio, al exhortar a todos a la santidad, nos presenta el modelo de los 
mártires: 

4. "Jesús, el Hijo de Dios, mostró su amor entregando su vida por nosotros. Por eso, nadie 
tiene amor más grande que el que da la vida por sus hermanos (cf. 1 Jn 3, 16 y Jn 15, 13). 
Pues bien: algunos cristianos, ya desde los primeros tiempos, fueron llamados y serán 
llamados siempre, a dar este supremo testimonio de amor delante de todos, especialmente, 
de los perseguidores. En el martirio el discípulo se asemeja al Maestro, que aceptó 
libremente la muerte para la salvación del mundo, y se configura con Él derramando también 
su sangre. Por eso, la Iglesia estima siempre el martirio como un don eximio y como la 
suprema prueba de amor. Es un don concedido a pocos, pero todos deben estar dispuestos 
a confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirlo en el camino de la Cruz en medio de 
las persecuciones, que nunca le faltan a la Iglesia."[2] 

5. Además de modélicos confesores de la fe, según la enseñanza del Concilio, los mártires 
son también intercesores principales en el Cuerpo místico de Cristo: "La Iglesia siempre ha 
creído que los Apóstoles y los mártires, que han dado con su sangre el supremo testimonio 
de fe y de amor, están más 
íntimamente unidos a nosotros en 
Cristo [que otros hermanos que viven 
ya en la Gloria]. Por eso, los venera 
con especial afecto, junto con la 
bienaventurada Virgen María y los 
santos ángeles, e implora 
piadosamente la ayuda de su 
intercesión."[3] 

II. Mártires del siglo XX en España 
beatificados en el Año de la Fe 

 6. Al dirigir una mirada de fe al siglo 
XX, los obispos españoles dábamos 
gracias a Dios, con el beato Juan 
Pablo II, porque, "al terminar el 
segundo milenio, la Iglesia ha vuelto a ser de nuevo Iglesia de mártires" y porque "el 
testimonio de miles de mártires y santos ha sido más fuerte que las insidias y violencias de 
los falsos profetas de la irreligiosidad y del ateísmo."[4] El Concilio dice también que la mejor 
respuesta al fenómeno del secularismo y del ateísmo contemporáneos, además de la 
propuesta adecuada del Evangelio, es "el testimonio de una fe viva y madura (...) 
Numerosos mártires dieron y dan un testimonio preclaro de esta fe."[5] El siglo XX ha sido 
llamado, con razón, "el siglo de los mártires". 

7. La Iglesia que peregrina en España ha sido agraciada con un gran número de estos 
testigos privilegiados del Señor y de su Evangelio. Desde 1987, cuando tuvo lugar la 
beatificación de los primeros de ellos -las carmelitas descalzas de Guadalajara-  han sido 
beatificados 1001 mártires, de los cuales 11 han sido también canonizados.            

8. Ahora, con motivo del Año de la Fe -por segunda vez después de la beatificación de 498 
mártires celebrada en Roma en 2007- se ha reunido un grupo numeroso de mártires que 
serán beatificados en Tarragona en el otoño próximo. El Santo Padre ya ha firmado los 
decretos de beatificación de tres obispos: los siervos de Dios, Salvio Huix, de Lérida; Manuel 
Basulto, de Jaén y Manuel Borrás, de Tarragona. Serán beatificados también un buen grupo 
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de sacerdotes diocesanos, sobre todo de Tarragona. Y muchos religiosos y religiosas: 
benedictinos, hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, hermanos de las escuelas 
cristianas, siervas de María, hijas de la caridad, redentoristas, misioneros de los Sagrados 
Corazones, claretianos, operarios diocesanos, hijos de la Divina Providencia, carmelitas, 
franciscanos, dominicos, hijos de la Sagrada Familia, calasancias, maristas, paúles, 
mercedarios, capuchinos, franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor, trinitarios, 
carmelitas descalzos, mínimas, jerónimos; también seminaristas y laicos; la mayoría de ellos 
eran jóvenes; también hay ancianos; hombres y mujeres. Antes de la beatificación, 
aparecerá, si Dios quiere, el tercer libro de la colecciónQuiénes son y de dónde vienen, en el 
que se recogerá la biografía y la fotografía de cada uno de los mártires de esta Beatificación 
del Año de la Fe[6]. 

III. Firmes y valientes testigos de la fe 

9. La vida y el martirio de estos hermanos, modelos e intercesores nuestros, presenta rasgos 
comunes, que haremos bien en meditar en sus biografías. Son verdaderos creyentes que, ya 
antes de afrontar el martirio, eran personas de fe y oración, particularmente centrados en la 
Eucaristía y en la devoción a la Virgen. Hicieron todo lo posible, a veces con verdaderos 
alardes de imaginación, para participar en la Misa, comulgar o rezar el rosario, incluso 
cuando suponía un gravísimo peligro para ellos o les estaba prohibido, en el cautiverio. 
Mostraron en todo ello, de un modo muy notable, aquella firmeza en la fe que San Pablo se  
alegraba tanto de ver en los cristianos de Colosas (cf. Col 2, 5). Los mártires no se dejaron 

engañar "con teorías y con vanas 
seducciones de tradición humana, 
fundadas en los elementos del mundo y 
no en Cristo" (Col 2, 8). Por el contrario, 
fueron cristianos de fe madura, sólida, 
firme. Rechazaron, en muchos casos, 
los halagos o las propuestas que se les 
hacían para arrancarles un signo de 
apostasía o simplemente de 
minusvaloración de su identidad 
cristiana. 

10. Como Pedro, mártir de Cristo, o 
Esteban, el protomártir, nuestros 
mártires fueron también valientes. 
Aquellos primeros testigos, según nos 

cuentan los Hechos de los Apóstoles, "predicaban con valentía la Palabra de Dios" (Hch 4, 
31) y "no tuvieron miedo de contradecir al poder público cuando éste se oponía a la santa 
voluntad de Dios: 'Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres' (Hch 5, 29). Es el 
camino que siguieron innumerables mártires y fieles en todo tiempo y lugar."[7] Así, estos 
hermanos nuestros tampoco se dejaron intimidar por coacción ninguna, ni moral ni física. 
Fueron fuertes cuando eran vejados, maltratados o torturados. Eran personas sencillas y, en 
muchos casos, débiles humanamente. Pero en ellos se cumplió la promesa del Señor a 
quienes le confiesen delante de los hombres: "no tengáis miedo... A quien se declare por mí 
ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos" (Mt 
10, 31-32); y abrazaron el escudo de la fe, donde se apagan la flechas incendiarias del 
maligno (cf. Ef 6, 16). 
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IV. Una hora de gracia 

11. La Beatificación del Año de la Fe es una ocasión de gracia, de bendición y de paz para la 
Iglesia y para toda la sociedad. Vemos a los mártires como modelos de fe y, por tanto, de 
amor y de perdón. Son nuestros intercesores, para que pastores, consagrados y fieles laicos 
recibamos la luz y la fortaleza necesarias para vivir y anunciar con valentía y humildad el 
misterio del Evangelio (cf. Ef 6, 19), en el que se revela el designio divino de misericordia y 
de salvación, así como la verdad de la fraternidad entre los hombres. Ellos han de 
ayudarnos a profesar con integridad y valor la fe de Cristo. 

12. Los mártires murieron perdonando. Por eso, son mártires de Cristo, que en la Cruz 
perdonó a sus perseguidores. Celebrando su memoria y acogiéndose a su intercesión, la 
Iglesia desea ser sembradora de humanidad y reconciliación en una sociedad azotada por la 
crisis religiosa, moral, social y económica, en la que crecen las tensiones y los 
enfrentamientos. Los mártires invitan a la conversión, es decir, "a apartarse de los ídolos de 
la ambición egoísta y de la codicia que corrompen la vida de las personas y de los pueblos, y 
a acercarse a la libertad espiritual que permite querer el bien común y la justicia, aun a costa 
de su aparente inutilidad material inmediata."[8] No hay mayor libertad espiritual que la de 
quien perdona a los que le quitan la 
vida. Es una libertad que brota de la 
esperanza de la Gloria. "Quien espera 
la vida eterna, porque ya goza de ella 
por adelantado en la fe y los 
sacramentos, nunca se cansa de 
volver a empezar en los caminos de 
la propia historia".[9] 

V. La Beatificación en Tarragona 

13. En Tarragona se conserva la 
tradición de los primeros mártires hispanos. Allí, en el anfiteatro romano el año 259, dieron 
su vida por Cristo el obispo San Fructuoso y sus diáconos San Eulogio y San Augurio. San 
Agustín se refiere con admiración a su martirio. El obispo Manuel Borrás, auxiliar de la sede 
tarraconense, junto con varias decenas de sacerdotes de aquella diócesis, vuelven a hacer 
de ésta en el siglo XX una iglesia preclara por la sangre de sus mártires. Por estos motivos, 
la Conferencia Episcopal ha acogido la petición del Arzobispo de Tarragona de que la 
beatificación del numeroso grupo de mártires de toda España, prevista casi como conclusión 
del Año de la Fe, se celebre en aquella ciudad. 

14. Exhortamos a cada uno y a las comunidades eclesiales a participar ya desde ahora 
espiritualmente en la Beatificación del Año de la Fe. Invitamos a quienes puedan a acudir a 
Tarragona, para celebrar, con hermanos de toda España, este acontecimiento de gracia. 
Oremos por los frutos de la beatificación, que, con la ayuda divina y la intercesión de la 
Santísima Virgen, auguramos abundantes para todos: 

Oh Dios, que enviaste a tu Hijo, para que muriendo y resucitando nos diese su Espíritu de 
amor: nuestros hermanos, mártires del siglo XX en España, mantuvieron su adhesión a 
Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiste derramar su sangre por él y con 
él. Danos la gracia y la alegría de la conversión para asumir las exigencias de la fe; 
ayúdanos, por su intercesión, y por la de la Reina de los mártires, a ser siempre artífices de 
reconciliación en la sociedad y a promover una viva comunión entre los miembros de tu 
Iglesia en España; enséñanos a comprometernos, con nuestros pastores, en la nueva 
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evangelización, haciendo de nuestras vidas testimonios eficaces del amor a Ti y a los 
hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo, el Testigo fiel y veraz, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Madrid, 19 de abril de 2013 

VN Catalunya, abril 2013, núm. 11 està dedicat íntegrament a la Memòria dels Màrtirs 
amb un reportatge de Jordi Llisterri, una entrevista a Jaume Pujol, arquebisbe de 
Tarragona, i una página d’opinió a càrrec de Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat. 

 

 

 
Avui, dilluns dia 22 d’abril de 2013, en el marc de la celebració de l’Any de la Fe, els 
arquebisbes i bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) han celebrat una 
Jornada interdiocesana amb els preveres i diaques de les seves diòcesis, al Monestir de 
Santa Maria de Poblet. Acollits pel P. Abat de Poblet, dom Josep Alegre, hi han assistit 
l’arquebisbe de Tarragona i president de la CET, Mons. Jaume Pujol; el cardenal arquebisbe 
de Barcelona i vicepresident de la CET, Lluís Martínez Sistach; l’arquebisbe-bisbe d’Urgell i 
secretari de la CET, Mons. Joan-Enric Vives; el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo; el 
bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Mons. Agustí Cortés; el bisbe de Solsona, Mons. Xavier 
Novell; el bisbe de Terrassa, Mons. Josep Àngel Saiz; el bisbe de Vic, Mons. Romà 
Casanova; els bisbes auxiliars de Barcelona i Terrassa, Mons. Sebastià Taltavull i Mons. 
Salvador Cristau; l’administrador diocesà de Tortosa, Mn. Josep Lluís Arín i els bisbes 
emèrits de Girona, Solsona i Ayaviri (Perú), Mons. Carles Soler, Mons. Jaume Traserra i 
Mons. Joan Godayol. També hi ha assistit el P. Abat de Montserrat, dom Josep Maria Soler, 
el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, P. Màxim Muñoz, el vicari de la 
delegació de la prelatura a Catalunya, Dr. Antoni Pujals i més de cinc-cents preveres i 
diaques de les deu diòcesis catalanes. 

La Jornada ha començat amb una conferència del cardenal arquebisbe de Viena, Christoph 
Schönborn, OP, sobre El ministeri sacerdotal en la nova evangelització. El cardenal 
Schönborn, a partir dels documents conciliars i del Catecisme de l’Església Catòlica, ha 
exposat allò que és propi del sacerdoci comú de tots els cristians per la gràcia que han rebut 
en el baptisme i allò que és propi del sacerdoci ministerial dels bisbes i dels preveres, que és 
un mitjà volgut per Déu per fer possible la plenitud del sacerdoci comú dels fidels, que 
s’encamina a la santedat. El cardenal Schönborn ha precisat diverses característiques del 
ministeri sacerdotal, subratllant com a més importants la de ser testimonis de la misericòrdia 
de Déu enmig del món i la de despertar, alimentar i acompanyar els fidels laics en la seva 
vocació baptismal d'evangelitzar a tothom i arreu. 

EL MINISTERI SACERDOTAL EN LA NOVA EVANGELITZACIÓ 

Trobada interdiocesana del clergat de les diòcesis catalanes 
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L’Eucaristia ha estat presidida pel mateix cardenal arquebisbe de Viena i concelebrada per 
l’arquebisbe de Tarragona i pel cardenal arquebisbe de Barcelona, amb els altres bisbes i 
preveres, assistits pels diaques. A l’homilia, el cardenal Schönborn ha animat els preveres a 
donar testimoni de la seva 
experiència de fe i de la seva 
vocació sacerdotal, tal com sant 
Pere i sant Pau ho van fer en els 
inicis de la història de l’Església, tal 
com recullen els Fets dels Apòstols. 
 
La Jornada ha conclòs amb el dinar 
de germanor a l’hostatgeria externa 
del mateix Monestir de  Poblet. La 
Jornada d’avui segueix altres, també 
convocades pels bisbes de la CET: 
l’any 2010, a Mataró, amb motiu de 
l’Any Jubilar de Sant Joan Maria 
Vianney i la beatificació del Dr. 
Josep Samsó; la del 2009, a Tarragona, coincidint amb els 1.750 anys del martiri del bisbe 
Fructuós i els diaques Auguri i Eulogi, en la qual es va presentar la carta pastoral Pau, 
apòstol del nostre poble; el 2002, a Vic, coincidint amb l’Any Verdaguer; el 2000, a 
Montserrat, amb motiu del Jubileu de l’Any Sant;  el 1996, també a Montserrat, amb motiu 
del 150è aniversari del naixement del Dr. Torras i Bages i com a acció de gràcies per la 
celebració del Concili Provincial Tarraconense i el 1992, a Poblet, en el IX Centenari de la 
restauració de la Seu de Tarragona. 

Poblet, 22 d’abril de 2013 

Nota. Els religiosos sacerdots han estat convidats a la trobada. Prop de setanta s’hi 
han fet presents. 

 

 

Queridos Hermanos: Van estas líneas de saludo y también para excusarme por no poder 
asistir debido a “compromisos asumidos hace poco” (¿Suena bien?) Estoy 
espiritualmente junto a ustedes y pido al Señor que los acompañe mucho en estos días.  
 
Les expreso un deseo: Me gustaría que los trabajos de la Asamblea tengan como marco 
referencial al Documento de Aparecida y “Navega mar adentro”. Allí están las orientaciones 
que necesitamos para este momento de la historia. Sobre todo les pido que tengan una 
especial preocupación por crecer en la misión continental en sus dos aspectos: misión 
programática y misión paradigmática. Que toda la pastoral sea en clave misionera. 

Una Iglesia que no sale, a la corta o a la larga, se enferma en la atmósfera viciada de su 
encierro.  
 
Es verdad también que a una Iglesia que sale le puede pasar lo que a cualquier persona que 
sale a la calle: tener un accidente. Ante esta alternativa, les quiero decir francamente que 
prefiero mil veces una Iglesia accidentada que una Iglesia enferma.  

Missiva del papa Francesc a l’Assemblea Plenària de la Conferència 
Episcopal Argentina 
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La enfermedad típica de la Iglesia encerrada es la autorreferencial; mirarse a sí misma, estar 
encorvada sobre sí misma como aquella mujer del Evangelio. Es una especie de narcisismo 
que nos conduce a la mundanidad espiritual y al clericalismo sofisticado, y luego nos impide 
experimentar “la dulce y confortadora alegría de evangelizar”. 
 
Les deseo a todos ustedes esta alegría, que tantas veces va unida a la Cruz, pero que nos 
salva del resentimiento, de la tristeza y de la soltería clerical.  

Esta alegría nos ayuda a ser cada día más fecundos, gastándonos y deshilachándonos en el 
servicio al santo pueblo fiel de Dios; esta alegría crecerá más y más en la medida en que 
tomemos en serio la conversión pastoral que nos pide la Iglesia. 

Gracias por todo lo que hacen y por todo lo que van a hacer. Que el Señor nos libre de 
maquillar nuestro episcopado con los oropeles de la mundanidad, del dinero y del 
“clericalismo de mercado”. La Virgen nos enseñará el camino de la humildad y ese trabajo 
silencioso y valiente que lleva adelante el celo apostólico. 

Les pido, por favor, que recen por mí, para que no me la crea y sepa escuchar lo que Dios 
quiere y no lo que yo quiero. Rezo por ustedes. 

Un abrazo de hermano y un especial saludo al pueblo fiel de Dios que tienen a su cuidado. 
Les deseo un santo y feliz tiempo pascual. 

Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. 

 

 

 

  

 

El 20 d’abril, dissabte, s’ha dut a terme la quarta i darrera Jornada de Formació Permanent 
del curs. Molta satisfacció entre les persones assistents. Heus ací un breu esquema de la 
seva exposició: 
 
Som cridats a ser, aquí i ara, el que hem de ser: MEMÒRIA CHRISTI. 

PAUTES PER VIURE AMB FE I OBERTS AMB ESPERANÇA AL FUTUR: 

1. Profecia de la perseverança per viure vivint-lo, o millor per viure desvivint-nos per 
Crist: Ell, la referència constant. Icones del Ressuscitat en un món de mort. Mai deslligats del 
Senyor Jesucrist. 

César Valero Bajo, en la Jornada de Formació Permanent: 
“Vida religiosa: fe i futur. ¿Abatuts o esperançats?” 
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2. Profecia de la perseverança per viure amb un sol cor i una sola ànima en Crist: ser 
comunitat no és simplement estar els uns amb els altres, sinó viure els uns amb-per-per als 
altres. 

3. Profecia de la perseverança per viure la missió, per servir la humanitat marcada pel 
patiment: quin plor eixuguem? En l’avantguarda de la sobrietat, de la senzillesa, de la 
sostenibilitat per propiciar la dignificació de la vida. 

4. Profecia de la perseverança per caminar envers i per la veritat: així es vertebrarà la 
nostra vida en la coherència. 

5. Profecia de la perseverança per mirar els millors dels que ens van precedir per 
aquests camins i fer nostre, aquí i ara, el seu esperit: pot ser que no obstant tot això el nostre 
futur no estigui garantit. Mai hem de pretendre garantir-lo. Sabem que no està a les nostres 
mans. Però, tot i que esdevingui per camins no esperats ni desitjats, el que sí que haurem 
aconseguit és omplir de goig i llum, de joia i satisfacció per l’obra ben acomplerta, per la vida 
plenament viscuda, aquest present, única realitat que en el temps se’ns ha donat. La felicitat, 
tan esquiva, embolcallarà els nostres dies, arribarà des de nosaltres a uns altres i a ells, que 
també la cerquen, la prendran per a ells mateixos i obriran amb el nostre llegat una altra 
pàgina del demà. 
 
 
 

 

 

Texto y fotos: DARÍO MENOR – En el nº 2.843 de Vida Nueva.  12.04.2013 

Joachim Rego es el nuevo superior general de la Congregación de la Pasión. Fue elegido en 
el capítulo general que los pasionistas, como se conoce a los miembros de la orden fundada 
por san Pablo de la Cruz, celebraron el pasado otoño. Este religioso, nacido en Birmania 
pero criado en Australia, recuerda que los 
carismas de los fundadores “pertenecen a toda 
la Iglesia” y dice que tanto la Vida Consagrada 
como la comunidad cristiana en general deben 
buscar más la calidad que la cantidad. 

- ¿En qué situación se encuentra hoy la 
congregación? 

- El capítulo general fue un momento estupendo 
para estar juntos, fue una gran celebración. Es 
siempre una oportunidad para que las 
congregaciones se pregunten sobre el estado en 
que se encuentran y la dirección que llevan. Hemos revisado nuestro camino en los seis 
últimos años y hemos preparado el que haremos en los próximos seis. El año anterior 
estuvimos preparándonos para el capítulo, pensando sobre todo cómo queríamos 
reestructurar la congregación. Es un proceso abierto al menos desde el año 2000. Desde 
entonces, la congregación ha estado dedicada a seis líneas de trabajo diferentes. Hemos 
configurado una serie de entidades centradas en el desarrollo de la solidaridad. Nos 
centramos en tres áreas de la solidaridad: personal, financiera y en el ámbito de la 
formación. El capítulo ha sido un momento para ver cómo han ido las cosas, especialmente 
algunas que estábamos desarrollando en pruebas. Estamos contentos con el desarrollo de 
estos procesos, que, por supuesto, continúan. Hemos confirmado que trabajamos así, 
juntos, en solidaridad. 

Joachim Rego, superior general dels passionistes: 
“No ens ha de preocupar quants som, sinó com vivim la fe” 
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- ¿Cuántos pasionistas hay hoy? 

- Alrededor de 2.100. La edad media está en torno a los 40-50 años. En la época del 
Vaticano II, éramos unos 4.000. A partir de aquellos años, muchos dejaron la congregación 
por diversos motivos. Ahora, en algunos de los 60 países donde estamos presentes se está 
produciendo una disminución debido a la edad avanzada de los religiosos. En otras 
naciones, sin embargo, tenemos vocaciones. Eso ocurre en zonas de África y Asia. 

- ¿Cómo afrontar la crisis vocacional? 

- Esta crisis nos afecta a nosotros también, como ocurre con tantas otras congregaciones. 
Yo he estado viviendo en Australia. Esa es mi provincia. Allí no hemos tenido ninguna 
vocación durante varios años. Hace dos, un estudiante se unió a la congregación. Esta 
persona, curiosamente, no es originaria de Australia. Es africana, de Burundi. Su familia 
llegó a Australia como refugiada. 

- ¿Existe el peligro de que las pocas vocaciones y la elevada edad media de los 
miembros haga que los jóvenes se dediquen solo a cuidar a los mayores y se 
descuide el trabajo de la congregación? 

- En los países donde tenemos pocas vocaciones y la edad 
media de los miembros de la congregación es alta, podemos 
caer en este problema. Existe ese peligro, pero somos muy 
conscientes de ello. No queremos que los jóvenes que se unan 
a nosotros lo hagan para convertirse en enfermeros. Nos gusta, 
por supuesto, vivir en comunidad y cuidarnos unos a otros. Es 
esta una parte muy importante de nuestra vida como religiosos, 
pero también existimos para nuestra misión y para desarrollar 
esta misión según nuestro carisma. Es por ello que la formación 
de los jóvenes que quieren entrar en la congregación es muy 
importante. En los países donde las vocaciones no son muy 
fuertes, muchos de nuestros miembros, cuando llegan a una 
determinada edad y no pueden ser cuidados en las 
comunidades de forma adecuada, van a residencias 
gestionadas por otras congregaciones religiosas o por las 
autoridades públicas. Buscamos siempre la estructura que les 
ofrezca el mejor cuidado posible. 
 

“Debemos proponer nuestros carismas 

siendo conscientes de que no solo interesan 

a los miembros de nuestras congregaciones; 

los laicos, los sacerdotes diocesanos y otros religiosos 

también se enriquecen con nuestros carismas”. 

 

- ¿Hay que apostar, pues, por la calidad más que por la cantidad? 

- El ser humano siempre quiere números más grandes para cualquier cosa que piense que 
es buena. Se cree que cuantos más se sea, mejor están las cosas. Pero tanto en las 
congregaciones en particular, como en la Iglesia en general, existe el riesgo de que nos 
dediquemos a meter a la gente dentro para tener a cuantos más mejor. Hay que estar más 
preocupado por la calidad que por la cantidad. No debemos preocuparnos porque seamos 



17 
 

cada vez menos, tanto como religiosos o como cristianos en algunos contextos. Lo 
importante es cómo vivamos nuestra fe. Para la promoción de nuestras vocaciones, 
contamos en las provincias con un religioso que se dedica a tiempo completo a esta labor. 
No se trata solo de que intente convencer al mayor número posible de jóvenes; es 
importante que el discernimiento vocacional se haga de forma correcta y que la formación 
sea también adecuada. 
Equipo multicultural 

- Cada vez más voces piden fusiones entre congregaciones religiosas. ¿Contemplan 
los pasionistas esta posibilidad? 

- En el capítulo no hemos tratado de ello. Nuestro objetivo ahora es centrarnos en la 
congregación, afrontar nuestros desafíos y profundizar en el carisma de nuestro fundador, 
san Pablo de la Cruz. Eso sí, las congregaciones religiosas tenemos que tener claro que los 
carismas no nos pertenecen a nosotros solos, son de toda la Iglesia. En estos momentos de 
crisis de vocaciones religiosas en buena parte de los países 
occidentales, debemos proponer nuestros carismas siendo 
conscientes de que no solo interesan a los miembros de 
nuestras congregaciones. Los laicos, los sacerdotes 
diocesanos y otros religiosos también se enriquecen con 
nuestros carismas. Debemos tutelarlo, pero siendo siempre 
conscientes de que pertenecen a toda la Iglesia. 

- Nació en Birmania y ha pasado parte de su vida en 
Australia y Papúa Nueva Guinea. Es un ejemplo de cómo 
Asia tiene ya más protagonismo en la Vida Religiosa. 
¿Qué supone que cada vez más asiáticos y africanos 
ocupen puestos de responsabilidad en las 
congregaciones religiosas? 

- El hecho de que mis compañeros en la congregación me 
hayan elegido a mí como superior general es una muestra de 
reconocimiento a la Iglesia asiática. En mi opinión, es buena 
la mezcla. Los asiáticos y africanos tenemos una forma de vivir la fe con características 
diferentes a la de los occidentales. Esta inculturación en los dos sentidos es muy positiva, 
nos enriquece a todos. En cualquier caso, yo no estoy solo al frente de la congregación. En 
el capítulo se marca cuáles serán los pasos a dar en los próximos seis años y se crea un 
equipo. En este caso, es multicultural, lo que también creo que es positivo. Intentaremos 
hacerlo lo mejor posible, pero siendo siempre conscientes de que es Dios el que actúa a 
través de nosotros, los hombres. Hay que escuchar al Espíritu y dejarse guiar por él. Aquí, el 
jefe último es Dios. 

- Usted compuso la música de un disco titulado Whispers of God’s Love (Susurros del 
amor de Dios). ¿Cómo puede acercar la música y el arte a Dios? 

- No soy músico ni compositor profesional, pero me gusta mucho la música. Las canciones 
que forman este disco las compuse durante un tiempo de descanso. No es que me esforzara 
en escribirlas, sino que me iban saliendo solas. Para mí, la inspiración es dejar que Dios 
vaya expresándose a través de nosotros. Es un placer compartir este don con otras 
personas. La música te eleva hacia Dios. Muchas veces, cuando estoy en una Iglesia, las 
obras interpretadas por el coro me sirven como oración. Lo mismo me ocurre con la música 
clásica de los grandes compositores o con la música litúrgica contemporánea. Su belleza te 
transporta y te lleva a conocer a Dios. 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

EE1 
 Dates: 22 a 28 de juliol de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: Passió, mort i resurrecció de Jesús segons els 
sinòptics  
Inici: matí del dia 22 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 28 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 2 a 8 de setembre de 2013, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo de Montserrat 
Tema: El Parenostre 
Inici: matí del dia 2 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 8 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades per ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona). 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que 
hi ha plaça, efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
4. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 22-28 juliol) o EE2 (Montserrat, 2-8 de setembre). 

Organitza: URC-CEVRE 

 
 
 
 

Març de 2013 

La joia de l’elecció del nou Papa, que no solament és argentí, sinó que com a cardenal de 
Buenos Aires ha estat un defensor de la justícia, la pau, la unitat i està molt enfrontat amb la 
presidenta per aquesta realitat que ella ignora i cada vegada hi ha més pobres i exclosos al 
nostre país. En diverses ocasions ha denunciat fets de corrupció amb dades clares i 
l’enfrontament va arribar a un punt que va sol·licitar audiència amb Cristina Kirchner i ella 
s’hi va negar. I, ara, ell ha tingut la deferència de rebre-la en primer lloc i esmorzar i parlar 

Les Germanetes de l’Assumpció d’Argentina parlen del nou Papa 

mailto:urc.info@gmail.com
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amb ella. Que Déu faci el miracle que aquesta dona baixi alguns esglaons del pedestal 
d’orgull i supèrbia. 

Però Francesc té la particularitat de ser un amic nostre molt estimat. Una germaneta 
irlandesa, Sister Oliva, va tenir cura de la seva mare quan ell va néixer, perquè era fill d’un 
obrer i la seva mare necessitava ajuda. Al cap d’un any es torna a quedar embarassada i  
Antonia Ariceta, germaneta argentina, va a cuidar-la. En aquesta ocasió neix una nena, però 
Jorge Bergoglio encara duia bolquers i, per tant, es va ocupar de tots dos. Ells vivien a prop 

de les germanetes, al barri de 
Flores, que en aquella època era la 
zona perifèrica de la Capital Federal. 

Això va perdurar en el temps perquè 
els seus pares es van integrar 
activament en la Fraternitat (el pare) 
i en les Mòniques (la mare). Quan el 
van nomenar arquebisbe de Buenos 
Aires visitava assíduament la nostra 
comunitat de Buenos Aires, on vivia 
Antonia, a qui estimava moltíssim; 
tots dos s’estimaven molt. Moltes 
vegades va venir a esmorzar, 
sempre en transport públic. No tenia 

cotxe particular ni utilitzava taxis. 

Vaig tenir l’oportunitat de compartir aquests esmorzars moltes vegades, perquè era la 
comunitat on jo vivia fins al meu destí a Concordia. Un dia, xerrant, em va dir: «Estimo tant 
les germanetes que guardo la creu que van donar a la mare quan va fer el seu compromís 
com a Mònica, i és el primer que veig quan em llevo, perquè la tinc al costat del llit». 

El que té de bo tot això és la seva senzillesa i humilitat, la seva proximitat és real, en donem 
fe. Quan vam celebrar el centenari de l’arribada de les primeres germanetes a Buenos Aires, 
i a Amèrica Llatina, ell va presidir la missa i la seva homilia va ser molt senzilla però clara, i 
conta la història que ens unia… 

 
 
 
 

Arquebisbat de Barcelona - El dissabte dia 20 d'abril de 2013, a la sala de la Mare de Déu de 
la Mercè, de la catedral de Barcelona, tingué lloc l'acte de presentació del llibre Antonia 
Valencia y las Darderas, escrit per la religiosa Ana M. Lander Azcona i pel Dr. Josep M. 
Martí Bonet, director de l'Arxiu Diocesà i canonge de la catedral de Barcelona. L'acte fou 
presidit per Mn. Peio Sánchez i per la superiora general de les Germanes Franciscanes 
Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora, Mare Maria Pilar Rodríguez, amb els autors 
del llibre presentat. La presentació del llibre es va complementar amb una petita exposició de 
fotografies de les Darderes –amb algunes portades del diari La Vanguardia sobre els fets 
esmentats en el llibre– i també amb objectes sagrats dels temps de la persecució religiosa i 
la darrera guerra civil espanyola. 

Amb una sala plena de persones vinculades per treball o per amistat amb les religioses 
Darderes, obrí l'acte la Mare Maria Pilar Rodríguez, que explicà el contingut d'aquest volum, 
el quart que publiquen els autors sobre la història d'aquesta congregació catalana que té per 
finalitat el servei als malalts, amb una àmplia publicació de documents. Aquest volum, 
titulat Antonia Valencia y las Darderas (Barcelona, 2013), està especialment dedicat a la que 

Presentació del llibre Antonia Valencia y las Darderas, 
d’Ana M. Lander i Josep M. Martí Bonet 
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fou durant 38 anys (1901-1939) superiora general i fundà 27 comunitats en 10 diòcesis, 
sobretot a la de Barcelona, encara que també fundà a l’Argentina, on hagué de traslladar-se 
a causa de la persecució religiosa a l'Espanya dels anys 1936-1939, i a causa d’això morí a 
Buenos Aires l'any 1939. 

La congregació tingué el seu origen a Barcelona i concretament a l'Hospital de la Santa 
Creu, més tard, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en la donació que féu el metges 
Francesc Darder de tots els seus béns a la Causa Pia Darder, per al manteniment d'una 

associació de dones seglars que havien 
d'atendre les malaltes pobres de l'Hospital de 
la Santa Creu. El 1883 esdevingué 
congregació religiosa afiliada al Tercer Orde 
Franciscà, de la qual fou fundadora i primera 
superiora general la Mare Isabel Ventosa 
(1876-1895). 

El Dr. Martí Bonet explicà el context general 
de l'època estudiada en el llibre, remarcant 
que s'han publicat estudis sobre els màrtirs de 
la persecució religiosa dels anys de la guerra 
civil, s'han publicat estudis sobre els efectes 
de la persecució religiosa sobre els béns 
religiosos –com el seu llibre El martiri dels 
temples-, però s'ha publicat poc sobre la vida 

ordinària durant aquells anys, i en especial es coneix poc el culte clandestí. “Per això –va 
dir- aquest llibre i altres recullen la vida diària en aquells anys de dues congregacions molt 
estimades a l'Església de Barcelona, nascudes a l'antic Hospital de la Santa Creu: les 
Hospitalàries de la Santa Creu i les Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra 
Senyora (Darderes). El Dr. Martí Bonet va insistir que “hi ha haver una forta persecució 
religiosa; nosaltres no hem de jutjar les persones, però hem d'aclarir la veritat històrica”. 

La religiosa Ana Maria Lander, coautora del llibre, explicà detalladament la vida de les 
religioses en els primers dies de la guerra civil i durant la duració del conflicte, remarcant 
que les religioses van haver de viure la seva fe en la clandestinitat i que, en la mesura que 
els va ser possible, van continuar fent el seu servei als malalts, anant a tenir-ne cura als 
domicilis d'aquests, com era freqüent aleshores. També va dir que algunes van sofrir 
persecució i martiri a causa de la seva fe i la seva condició religiosa i donà les gràcies a les 
persones i famílies que els van donar suport en aquells moments. 

Van cloure l'acte la superiora general i Mn. Peio Sánchez. La superiora general va remarcar 
el missatge espiritual d'un amor maternal a les religioses i als malalts de la mare Antonia 
Valencia. Mn. Peio, per la seva part, va dir que el testimoni de fe que ens han deixat els 
cristians i cristianes d'aquella generació és un gran punt de referència per anar ara endavant 
en el nostre testimoniatge com a cristians. 
 
 

 

Els passats dies 15 i 16 d’abril va tenir lloc, a Barcelona, amb més d’un centenar de 
participants, el simposi Repensar el sentit de l’educació avui, que havíem anunciat a 
bastament i que tenia la finalitat d’abordar els elements essencials de l’escola i 
l’educació.  

El simposi va plantejar que l’essència de la formació és esdevenir un “procés personal i 
un procés reflexiu (formar-se cadascú)”. La formació és l’esforç per mantenir “la polaritat 

Cal no perdre mai de vista l’essencial en l’educació 
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de l’ànima”, “el diàleg interior en la recerca de sentit, no de models”. Cap model, des de cap 
ciència, “no ens pot explicar allò que som; per tant, ens cal aquesta recerca personal de 
sentit, des de l’esperança de saber que el sentit és possible”. Les “manifestacions més 
genuïnes d’aquest formar-se són l’estima als altres i l’autoestima sense orgull”.  

El simposi va posar de relleu com les diverses disciplines (la música, les matemàtiques, la 
filosofia, la poesia...) poden contribuir, totes elles i no pas les unes per sobre de les 
altres, a aquest procés de formació, i va reflexionar sobre quines han de ser avui les 
finalitats de l’escola. Es va mostrar el de les “competències” com un bon model per 
definir aquestes finalitats, i es va recordar alhora la importància de mantenir una visió 
holística de la persona, una idea dinàmica de l’aprenentatge i una visió sistèmica de la 
realitat educativa.  

Es van sintetitzar en quatre les qualitats bàsiques que han de tenir els mestres (i per 
extensió tots els docents): creure en la importància del rol de mestre; gust i passió pel 
coneixement; valorar reflexivament la pròpia pràctica i fer de l’acció educativa un acte 
d’estimació, de respecte i de confiança. Aquesta visió es va completar tot destacant la 
importància del rol d’acollida i acompanyament que té l’escola, la necessària 
col·laboració família-escola i com han de ser avui l’acompanyament i les propostes 
educatives (objectius clars, rigor, mètode...) perquè ajudin a formar persones 
virtuoses.  

Trobareu en el butlletí una breu crònica que completa aquesta informació.  

La jornada de professors de religió, una cita consolidada  

 

Prop de 600 professors de religió, tant de centres públics com concertats d'Andorra, 
Catalunya i dels pobles i ciutats de Castelló de la diòcesi de Tortosa, es van aplegar el 
passat dissabte a la capital del Baix Ebre per celebrar la 7a Jornada de Mestres i Professors 
de Religió Catòlica. La trobada, organitzada per la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 
(FECC) i el Secretariat Interdiocesà d’Ensenyament de la Religió a Catalunya (SIERC), va 
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ser de convivència i formació alhora, així com un espai d'intercanvi d'experiències i un 
moment per refermar la validesa de l'assignatura de religió en la formació humana i cultural 
dels alumnes.  

La jornada, que va tenir lloc a l’Auditori Felip Pedrell i al Seminari de Tortosa alternativament, 
es va obrir amb una breu representació -a càrrec de l’escola de Xerta-, de la paràbola del 

sembrador, la qual va donar pas a la ponència 
¿Cómo y por qué hablar de Dios en los nuevos 
ateísmos?, que va pronunciar el Bisbe de Ciudad 
Rodrigo, Mons. Raúl Berzosa.  

Ja al Seminari Conciliar de Tortosa, s’hi van dur a 
terme un total de 17 tallers, entre els quals, Nova 
evangelització i classe de religió (on es van 
presentar propostes concretes per treballar a l’aula 
des de la perspectiva competencial); Classe de 
religió i pedagogia de l’exemple (on es va abordar el 

paper dels mestres de religió i la seva referència com a educadors en l’exemple); El mòbil i 
l’aprenentatge religiós escolar, (on es van exposar els avantatges i els riscos de la tecnologia 
i la comunicació a les aules), o La dansa i la música a l’aula de religió.  

La jornada també va comptar amb la presència d’empreses editorials, que van exposar els 
llibres destinats a l’assignatura de Religió, així com altres eines facilitadores d’aquesta tasca. 
Després del dinar de germanor, es va celebrar un acte cultural folklòric –que va incloure 
jotes i danses de les terres de l’Ebre-. Les jornades es van cloure amb una Eucaristia.  

 
 

 

 

Matinal de primavera del SAF: Camins de comunicació, camins de sortida 
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Autora: Mª Victoria Molins.  
Editorial Monte Carmelo. Burgos 2013 
E-mail: pedidos@montecarmelo.com 

 
… “partiendo de las dos grandes alegorias teresianas para explicar el proceso 
de la oración, las maneras de regar el huerto y el castillo interior, he 
aprovechado esos dos temas tan actuales de la ecología y la vivienda para 
adentrarme en la riqueza de un camino al que todos estamos llamados: la 
unión con Dios”. 

 
 
 

 
Dates: 3, 4 i 5 de maig 
Les danses contemplatives són danses senzilles, fàcils d’aprendre. Provoquen una sensació 
de relaxació, de calma mental que ajuda a entrar en un clima d’oració. 
La ment es para i s’obre el cor. De mica en mica les senzilles coreografies ens van conduint a la 
quietud interior, al silenci i a la serenitat. 

 
L’imparteix: Victoria Hernández 
Llicenciada en Ciències Físiques.  Especialista en Mística i Ciències Humanes. Psicomotricista.  

Lloc de realització: Monestir de Sant Pere de les Puel·les. Anglí, 55. 08017 Barcelona. 

Allotjament: L’hostatgeria del monestir ofereix la possibilitat d’allotjament i d’àpats als 
participants. 

Període d’inscripció 
La inscripció es realitzarà a través de la pàgina web, en el formulari d’inscripció: 

www.culturabenedictines.es 
+ info:  info@culturabenedictines.es 

Preu: 70 € Matrícula. 35 € Pensió diària completa. 12 € dinar 

Si Teresa de Jesús volviera hoy 

Curs de Dansa contemplativa. Iniciació 

http://www.culturabenedictines.es/
http://www.culturabenedictines.es/
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Mitjans de comunicació d’arreu del món es van desplaçar al 
Vaticà per informar sobre la renúncia de Benet XVI, la celebració 
del conclave i l’elecció del papa Francesc. El periodista Arturo 
San Agustín ha estat testimoni de primera mà d’aquests fets i ara 
els ha recollit en el llibre “De Benedicto a Francisco. Una crónica 
vaticana”. San Agustín ofereix les claus d’interpretació a partir de 
les converses mantingudes amb testimonis. Signes dels Temps 
entrevista l’escriptor i periodista Arturo San Agustín. 
 

Altres temes: 
- Testimoni de l’escriptor indi, Sudhir Kakar, psicoanalista i expert en religions. 
- Jornada de les Vocacions Natives. Conversa amb Julio Enrique Galvis, capellà colombià 
que és rector de la parròquia d’Alcarràs. 
- “Patrimoni”, recorregut pel patrimoni arquitectònic religiós de Catalunya. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 28 d’abril de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 09,55 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 
  

  
 
El passat dia 13 d’abril, a la casa d’espiritualitat La Immaculada de la Garriga, les religioses 
del bisbat de Terrassa van tenir el recés de Pasqua. Estava organitzat per la delegació 
diocesana per la vida consagrada. 
 
Les va acompanyar en la reflexió el rector de la parròquia de Sant Esteve de la Garriga, Mn. 
Santi Collell. Junts van pregar, reflexionar, compartir i celebrar l’Eucaristia.  
 
La casa d’espiritualitat La Immaculada és la casa mare de les franciscanes missioneres de la 
Immaculada Concepció. Va ser la primera escola de la Congregació, fundada per la Mare 
Anna Ravell i Barrera. L’any 1987 va passar de ser escola a casa d’espiritualitat, on s’acullen 

TV3 Signes dels Temps. "Crònica vaticana" 

Recés de Pasqua 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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grups per a recessos, exercicis espirituals, jornades, trobades… A més, des de fa uns anys, i 
a petició dels centres de tractaments corresponents, s’hi acullen petits grups de joves en 
procés de rehabilitació de diverses addicions, i que es troben a l’última etapa de la seva 
recuperació. Les germanes estem molt contentes de prestar aquest servei a la societat, i ho 
valorem molt positivament. 

Consol Muñoz, fmic 
 
 
 
 

Dimarts, 30 d’abril, a les 12h., 
tindrà lloc al Palau Moja de 
Barcelona (Portaferrissa, 1. 
Barcelona) la 46a. edició dels 
Premis Crítica Serra d’Or, en el 
decurs de la qual el P. Josep 
Massot i Muntaner, director de 
la revista Serra d’Or i de 
Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, lliurarà els 
guardons en els quatre 
apartats en què estan dividits: 

Literatura i assaig, Recerca, Teatre, i Literatura infantil i juvenil. Tancarà l’acte el P. Abat de 
Montserrat, Josep M. Soler. 
 

Cal recordar que la particularitat d’aquests guardons és que no tenen dotació econòmica i 
consisteixen en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una serreta d’or, de solapa, 
que representa la distinció; a més, és clar, del prestigi que suposa formar part de la selecta 
relació dels guardonats al llarg d’aquests més de quaranta anys d’història dels premis. 
 

El jurat de l’apartat de Literatura i Assaig ha estat format per Sebastià Alzamora, Àlex Broch, 
Lluïsa Julià, Marta Nadal i Vinyet Panyella. El de l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume 
Aulet, Manuel Castellet, Joan B. Culla, Manuel Jorba i Santiago Riera i Tuèbols. Joan-Anton 
Benach, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares, Anna Pérez Pagès i Núria Santamaria han 
constituït el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec 
de Serra d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria 
Ventura. 

 
 
 

 
Federico Lombardi, millor comunicador de l'any 
El grup d'assegurances Allianz, present en més de 70 
països i amb vuitanta milions de clients a tot el món, 
ha atorgat al director de l'Oficina de Premsa de la 
Santa Seu, el pare Federico Lombardi SI, el Premi al 
Millor Comunicador de l'Any. 
 

El papa Francesc desbloqueja la beatificació 

d'Óscar Romero 
El Papa fa continuar el reconeixement a l'arquebisbe assassinat per haver denunciat la 
desigualtat social a l'Amèrica Central. 
 

Breus 

Premis Crítica Serra d’Or 
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DISSABTE, 27 d’abril de 2013 

07,00h Missa al cambril de la Mare deDéu 
08,00 h Pregària de Laudes 
09,30 h Missa 
11,00 h Missa Conventual presidida per 
Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal, 
Arquebisbe de Barcelona 
13.00 h Salve i Virolai 
13,15 h Missa 
18,15 h Rés del Rosari a la Basílica 
18,45 h Segones Vespres de la Solemnitat 
de la Mare de Déu. Salve montserratina. 
Motets polifònics 
19,30 h Missa 
 
 
 
 
 

 2013   ABRIL 
27 ds. CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 

 2013   MAIG 
6 dl. Trobada de mestres de novicis i responsables de formació 

7 dt. Junta Directiva URC 10,30 

8 dc. RAP - Reunió d'Abats i Provincials a Sant Boi de Llobregat 

8 dc. Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

25 ds. 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): excursió 
trobada per a religiosos i religioses 

26 dg. Jornada Pro Orantibus 

26 dg. 
Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir 
contemplatiu de les Benedictines de Puiggraciós 

29-30 dc-dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona. 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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Festa de la Mare de Déu de Montserrat 
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