
    
 
 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 2 de maig de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

La vida religiosa avui a Catalunya, 

notícies, reflexions i propostes de formació 

 
 

Primer de Maig: algunes 
situacions feridores, 
algunes consideracions de 
fons i algunes línies 
d’actuació que semblen 
urgents  
 
 

Sessió d’estudi sobre la banca ètica 
Postprogressisme 
Com estar al costat de les persones que fan prostitució 
La pregària i la relació amb Déu 
Paraules del P. Abat Josep M. Soler a la Vetlla de Santa Maria 
La solució de la crisi passa per revalorar la família, el treball i 

l’església 
Ora et labora, al monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Reunió d'Abats i Provincials a Sant Boi de Llobregat 
 
 
 
 

 
 

Què bonic seria si cada 
nit poguéssim dir: 
“Avui he realitzat un 
gest d’amor envers els 
altres”. 
 

Papa Francesc  
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TEMA Presentació de la banca ètica [FIARE] 

Data 27 de maig de 2013, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret – c) Roger de Llúria – 
Barcelona. 

Assistents Per part de l’URC: 

Superiores i superiors majors. Administradors generals i provincials. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Per part de FIARE: 

Jordi Ibáñez, director de l'Oficina de Barcelona; Eulàlia Reguant, 
coordinadora del Grup Territorial de FIARE-Banca Ètica, i Eduard Ibáñez, 
director de Justícia i Pau 

Finalitat La proposta d’una banca ètica, en aquests moments que vivim, pot 
esdevenir un signe profètic en l’ús dels béns. Cal conèixer la proposta i 
veure’n la possibilitat de portar-la a cap des d’una òptica lúcida i 
evangèlica. 

Mantenir un diàleg entre els participants per veure si en el marc de l’URC 
es pot crear un espai d’intercanvi i diàleg sobre temes econòmics d’interès 
(inter)congregacional. 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Presentació de FIARE 
4. Diàleg amb els ponents 
5. Intercanvi per grups entre els participants sobre temes 

d’administració provincial o general 
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 23 de maig, dijous, a través del 
correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 024 
367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 

 

Progressisme, involucionisme, “avançats”, “carques”..., són vocables freqüents en els 
nostres ambients eclesials, emprats per etiquetar persones o grups. D’entrada caldria dir que 
són termes ambigus i inconcrets. Perquè, per una banda, què significa progressar? I  
progressar en quina direcció? I avançats respecte de qui? O involucionistes fins a quina 
època? 

Normalment s’identifica els cristians “progressistes” amb aquells que valoren les realitats 
temporals, la democràcia dins l’Església, la crítica a la jerarquia.., cristians que defensen una 
lectura concreta del Vaticà II posant l’accent en el diàleg amb la modernitat, l’ecumenisme, el 
compromís social... I els altres, els anomenats “involucionistes”, acostumen a valorar la 
tradició, el Papa i el Magisteri, els hàbits religiosos, la Litúrgia ben feta, la pietat popular... 

Sessió de reflexió i estudi 
 

“Postprogressisme” ● P. Josep Manuel Vallejo, caputxí 
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Tots aquests valors, viscuts en la correcta mesura, són perfectament legítims i, a més, no 
són incompatibles entre si, el que succeeix és que cada sector deslegitima i fa caricatura de 
l’altre, alimentant i justificant així els motius de crítica. 

 Però hi ha molts cristians que no s’identifiquen ni amb un sector ni amb l’altre. Per això, 
m’ha resultat molt consolador trobar-me amb aquest llibre del bisbe Carrera, Del Postconcili 
al postprogressisme1 on fa autocrítica serena dels anys del postconcili i verbalitza de forma 
nova i clara algunes situacions de la nostra realitat present, amb una libertat i sinceritat a la 
que no estem gaire acostumats. En quant a 
l’autocrítica afirma: “... Del reconeixement dels 
valors temporals, alguns passaren al que Maritain 
titllà d’agenollar-se davant el món...” És a dir, es 
feren tant moderns i tant seculars que es van 
diluir en el món i en els seus valors mundans... 
“De la crítica al catolicisme en sortiren derivacions 
cap a una pèrdua de la identitat o, almenys, de la 
visibilitat de la fe...”; “...De la presentació de la fe 
com opció personal se’n seguí, en alguns àmbits, 
un cert elitisme i la pèrdua del sentit popular...” 
(p.65). 

Un dels arguments centrals del llibre és que la 
mateixa idea de progrés i evolució de la 
comprensió de la Revelació, a llum dels signes 
dels temps, que animà als impulsors del Concili, 
la generació postconciliar (els que ara tenen 70 o 
80 anys) l’ha fixada en la seva interpretació de 
“l’Esperit del Concili”, declarant-la com a definitiva 
i canònica, contradient així la mateixa idea 
conciliar del progrés de la Revelació. La veritable 
Tradició és sempre novetat en la continuïtat i els 
signes dels temps d’ara són diferents dels 
d’aleshores. Per això, és molt interessant el 
concepte de Postprogressisme, que el bisbe Joan defineix així: 

“... El postprogressisme té assumits els valors perennes de la modernitat laica i del 
progressisme catòlic, ha fet la crítica dels errors que els ha acompanyat, i vol ser 
ferment en les noves situacions. El postprogressisme –paral·lel a la postmodernitat – 
consistiria en alliberar-se de certes formes del progressisme dels 60 i a endinsar-se 
en la realitat actual amb la mateixa independència d’esperit d’aleshores.” (p.67) 

 Molts de la meva generació (nascuts entre els 50 i 60) ens sentim identificats amb aquesta 
definició i som titllats per la generació postconciliar “d’involucionistes”, pel sol fet de 
reconèixer els nous signes dels temps: la set de Déu i d’experiència espiritual que nia en els 
cors dels nostres contemporanis, la necessitat de visibilitat del cristians en la societat laica, 
el deure d’impregnar d’Evangeli el món perquè sigui més humà, la necessitat de major 
profunditat, esperit de diàleg i comunió entre tots els grups cristians, la conveniència de 
celebrar la litúrgia d’una forma bella i piadosa... I això no exclou la valoració de la justícia 
social, ni l’amor als pobres, ni l’ecumenisme i el diàleg interreligiós, ni l’esperit crític que ens 
va ensenyar la modernitat. Però amb les modulacions que demana el moment present, 
sense aigualir l’Evangeli, i acceptant que l’Església és un cos amb molts membres i molts 
colors, la bellesa de la qual ve de l’harmonia del conjunt. 

                                                 
1
 J.CARRERA PLANAS, Del Postconcili al Postprogressisme, Ed Mediterrània 1994. 
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També és veritat que “gent poc amiga del Concili han aprofitat algunes desviacions 
postconciliars per a justificar-se; i aleshores, molts dels seus entusiastes han temut que 
l’autocrítica del postconcili fos aprofitada pels qui, en realitat no acceptaven el Concili... En 
aquest sentit, penso que, a les esglésies de Catalunya, una insuficient recepció del pontificat 
de Joan Pau II ens ha perjudicat”2. I ho explica en un altre apartat del nostre llibre: 

“... Ja sé que el tòpic corrent és identificar a Joan Pau II amb una persona 
restauracionista. Però sempre m’he resistit a creure que sigui aquesta la veritable 
actitud de Joan Pau II... En primer lloc per la dimensió social: davant d’una societat 
occidental culturalment progressista i socialment tancada, ell, mentre aprofundeix en 
l’essencial de la fe, ens interpel·la sobre la injustícia que consentim. Destaca també la 
seva visió lúcida de la set de Déu que resta en l’home sota la secularitat. I no és 
menys important el sentit popular: no parla al poble a través de les ideologies que 
volen representar-lo, sinó directament... I finalment el seu profetisme, que el porta a 
presentar la fe no només segons el discurs de l’adaptació, en els aspectes que la fan 
homogènia amb la cultura dels nostres dies, sinó també en aquells altres que són un 
repte per la seva heterogeneïtat amb la societat actual...” (p.68). 

Tota una invitació a elevar el llistó de les nostres reflexions, a fer-nos més profunds i 
matisats, i a acceptar que la veritat és simfònica, rica, complexa i no simple i unilateral. 
Gràcies, bisbe Joan! 
  

Catalunya Franciscana, núm. 241 – Setembre-desembre de 2012, pp. 91-92 
 

 

 

 

Secretariat de Marginació 

El proper dissabte 4 de maig de 10 a 12h es celebrarà la propera reunió del Secretariat pels 
marginats. En aquesta ocasió ens parlarà la Lourdes Perramon, Oblata del “Lloc de la dona”, 
sobre “Com estar al costat de les persones que fan prostitució”. Aquesta intervenció s’inscriu 
dins la temàtica tractada durant aquest curs ” En temps de precarietat al costat del 
desafavorits”.  
  
Degut al canvi de local de la nostra Delegació, en aquesta ocasió hem de fer la reunió al 
Seminari de Barcelona. 

 

                                                 
2
 J.CARRERA PLANAS, A les vigílies del 40 aniversari del Centre d’Estudis Pastorals, Barcelona 2007, p.13 

“Com estar al costat de les persones que fan prostitució” 
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11..--  LLaa  pprreeggààrriiaa  eess  rreeaalliittzzaa  ddiinnttrree  ddee  llaa  rreellaacciióó  qquuee  vviivviimm  ii  tteenniimm  aammbb  DDééuu..  ÉÉss,,  oo  ppoott  sseerr,,  uunn  

mmoommeenntt  pprriivviilleeggiiaatt  dd’’aaqquueessttaa  rreellaacciióó,,  qquuee  ddee  ccaapp  mmaanneerraa  eess  cceennyyeeiixx  nnoommééss  aa  llaa  pprreeggààrriiaa..  

PPeerr  iinniicciiaattiivvaa  ddeell  sseeuu  AAmmoorr  vviivviimm  sseemmpprree  ddiinnss  ddee  llaa  rreellaacciióó  aammbb  EEllll..  RReess  ss’’eessccaappaa  aa  llaa  sseevvaa  

pprreessèènncciiaa..  RReess  ss’’aammaaggaa  aa  llaa  sseevvaa  mmiirraaddaa..  TToottaa  llaa  vviiddaa  eess  vviiuu  eenn  EEllll..  II  eennccaarraa  qquuee  eennss  ppuugguuii  

sseemmbbllaarr  uunnaa  rreellaacciióó  eenn  ggrraann  ppaarrtt  ffeettaa  ddee  ssiilleennccii  ii  ooccuullttaammeenntt,,  ddee  ffeett  ssaabbeemm  qquuee  eell  sseeuu  AAmmoorr  

ééss  ccoonnssttaanntt,,  nnoo  ttéé  aabbssèènncciieess  ii  eennss  aaccoommppaannyyaa  ddeess  ddee  llaa  pprrooffuunnddiittaatt  ddeell  mmaatteeiixx  ÉÉsssseerr  ddee  DDééuu..  

LLaa  pprreeggààrriiaa  ééss  uunn  tteemmppss  ddee  rreellaacciióó  eessppeecciiaall,,  ddeeddiiccaacciióó  iinntteenncciioonnaall  mmééss  pplleennaa,,  aatteenncciióó  aa  llaa  

sseevvaa  pprreessèènncciiaa,,  aa  llaa  sseevvaa  PPaarraauullaa,,  aall  sseeuu  aammoorr..  

  

22..--  AAqquueessttaa  rreellaacciióó  aammbb  DDééuu  nnoo  eennss  ttaannccaa  nnoommééss  eenn  EEllll..  TToott  eell  ccoonnttrraarrii::  qquuaann  eess  pprreeggaa  

sseeggoonnss  eell  sseeuu  EEssppeerriitt,,  ccrreeaa  ttaammbbéé  uunnaa  nnoovvaa  rreellaacciióó  aammbb  eell  nnoossttrree  ccoorr,,  aammbb  lleess  aallttrreess  

ppeerrssoonneess,,  aammbb  eell  mmóónn,,  llaa  nnaattuurraa  ii  aammbb  aaqquueellllss  qquuee  jjaa  hhaann  ppaassssaatt  aa  ll’’eessttaatt  ddeeffiinniittiiuu  ddeell  RReeggnnee  

ddeell  CCeell..  MMoollttss  ccooppss  ttiinnddrreemm  aaqquueessttaa  ccoonnsscciièènncciiaa  ddee  ll’’aammpplliittuudd  ddee  llaa  rreellaacciióó..  ÉÉss  qquuaann  tteenniimm  

pprreesseenntt  llaa  nnoossttrraa  vviiddaa,,  llaa  ddeellss  aallttrreess,,  

lleess  ssiittuuaacciioonnss  ddee  llaa  hhuummaanniittaatt,,  oo  qquuaann  

ccoonntteemmpplleemm  eellss  pprroocceessssooss  ii  llaa  bbeelllleessaa  

nnaattuurraall  ddeell  ccoossmmooss..  AAllttrreess  vveeggaaddeess,,  

aaqquueessttaa  oobbeerrttuurraa  rreessttaa  ccoomm  iimmppllíícciittaa..  

HHii  ééss,,  ssii  bbéé  aa  uunn  nniivveellll  mmééss  pprrooffuunndd  ddee  

llaa  ccoonnsscciièènncciiaa..    PPoottsseerr  llaa  mmiilllloorr  

eexxpprreessssiióó  dd’’aaqquueessttaa  rreeaalliittaatt  ééss  aaqquueellllaa  

ffrraassee  ddee  SSaanntt  FFrraanncceesscc  dd’’AAssssiiss::  ““DDééuu  

mmeeuu  ii  ttootteess  lleess  ccoosseess””..  

    

33..--    CCoomm  aa  ttootteess  lleess  rreellaacciioonnss  llaa  

rreellaacciióó  aammbb  eell  SSeennyyoorr  ppeerr  llaa  nnoossttrraa  

ppaarrtt  eessttàà  ssoottmmeessaa  aa  pprrooccééss..  UUnn  pprrooccééss  

qquuee  eell  ppooddeemm  ccoonnssiiddeerraarr  ddeess  ddee  dduueess  

ppeerrssppeeccttiivveess::  tteemmppoorraalliittaatt  ii  qquuaalliittaatt..  

DDeess  ddeell  ppuunntt  ddee  vviissttaa  ddee  llaa  

tteemmppoorraalliittaatt  eell  pprrooccééss  ddee  llaa  pprreeggààrriiaa    

aaccoossttuummaa  aa  ppaassssaarr  ppeerr  ddiivveerrsseess  

eettaappeess  ii  ssiittuuaacciioonnss..  II  ddiieemm  aaccoossttuummaa  aa  ppaassssaarr,,  jjaa  qquuee  eenn  tteemmeess  dd’’oorraacciióó,,  llaa  lllliibbeerrttaatt  ii  aammoorr  ddee  

DDééuu  aaccttuuaa  ddee  ffoorrmmaa  ssoorrpprreenneenntt  ii  nnoo  nneecceessssààrriiaammeenntt  rreessppoonn  aa  lleess  nnoossttrreess  rreefflleexxiioonnss..    PPeerròò,,  

ssíí,,  qquuee  ééss  cceerrtt  qquuee  aa  mmoolltteess  ppeerrssoonneess  eess  ddoonneenn  pprroocceessssooss  sseemmbbllaannttss,,  aaddaappttaattss  aa  ccaaddaa  sseerr  

hhuummàà..    AAiixxíí  nnoo  ééss  tteemmeerraarrii  aaffiirrmmaarr  qquuee  eenn  ggeenneerraall  llaa  pprreeggààrriiaa,,  ppaassssaattss  uunnss  pprriimmeerrss  tteemmppss  ddee  

ddeessccoobbeerrttaa  sseennssaacciioonnaall,,  vvaa  eessddeevveenniinntt  ccaaddaa  ccoopp  mmééss  aaffeeccttiivvaa  ii  ssiimmppllee  ii  mmeennyyss  mmeeddiittaattiivvaa  ii  

rreefflleexxiivvaa..  

  

LLaa  qquuaalliittaatt  ddee  llaa  pprreeggààrriiaa  ttaammbbéé  eess  mmoouu  eenn  pprroocceessssooss,,  mmoolltt  rreellaacciioonnaattss  aammbb  llaa  vviiddaa  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaa,,  llaa  sseevvaa  rreessppoossttaa  aa  llaa  VVeeuu  ddee  DDééuu,,  ii  ssoobbrree  ttoott  llaa  ccaappaacciittaatt  dd’’aammoorr  ii  ccaarriittaatt  ddeell  ddiiaa  aa  

ddiiaa..  PPeerròò  ttaammbbéé  eenn  aaqquueesstt  ccaass,,  ccaall  rreeccaallccaarr  qquuee  llaa  lllliibbeerrttaatt  ii  ll’’aammoorr  ddeell  PPaarree  ttrreennqquueenn  

eessqquueemmeess,,  mmoossttrreenn  ggrraattuuïïttaattss  ii  ssóónn  iinnddiiccaaddoorrss  ddee  qquuee  EEllll  ééss  ll’’ÚÚnniicc  MMeessttrree..  

AA  mmiiddaa  qquuee  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  llaa  pprreeggààrriiaa  vvaa  eessddeevveenniinntt  mmééss  ffoonnddaa,,  vvaa  pprroodduuiinntt  uunnaa  ttrraannssffoorrmmaacciióó  

ddee  llaa  ppeerrssoonnaa  oorraanntt  qquuee  eess  vvaa  ccoonnffiigguurraanntt  aall  SSeennyyoorr  JJeessúúss..  LLaa  sseevvaa  PPeerrssoonnaa,,  VVeerrbb  ddee  DDééuu,,  

eess  vvaa  ccoonnvveerrttiinntt  eenn  eell  cceennttrree  vviittaall  ii  iinntteenncciioonnaall,,  sseennssee  qquuee  aaiixxòò  ssiiggnniiffiiqquuii  uunnaa  ppèèrrdduuaa  ddee  llaa  

ppeerrssoonnaalliittaatt  ddeell  qquuii  pprreeggaa;;  mmééss  aavviiaatt,,  llaa  vvaa  ssiittuuaanntt  eenn  llaa  vveerrttaaddeerraa  ddiimmeennssiióó  ddee  ffiillll  oo  ffiillllaa  ddee  

DDééuu..              

La pregària i la relació amb Déu ● Jesús Renau, sj 
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13 de maig de 2013 tindrà lloc el proper Sopar Col·loqui de l'acidH. 
En aquesta ocasió, la xerrada serà a càrrec de la  Sra. Àngels Guiteras i portarà per títol  
La rellevància del tercer sector social davant la crisi.  
L'horari serà de 20:30h a 23h i tindrà lloc a la sala d'actes de l'acidH c/ Milà i Fontanals, 
49.  
 L´ acte consistirà en un sopar, amb posterior col·loqui, ofert pel servei de càtering de l'acidH 
(Shuup Catering), per l'aportació econòmica de 25 €. 
Cal reservar plaça als telèfons: 93.4573852 - 93.219.36.51  o al mail 
comunicacio@acidh.org o bé realitzar l'ingrés indicant les dades personals al compte: 
Banc Sabadell 0081-7011- 19- 0001792582. 
L’aforament és limitat, prevaldrà l’ordre d’inscripció. 
 
 

 

Sopar Col·loqui de l'acidH amb la Sra. Àngel Guiteras 
 

mailto:comunicacio@acidh.org
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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 

 
 
 

Paraules del P. Abat Josep M. Soler - 26 d’abril de 2013 

 La Vetlla de Santa Maria és com un aplec de família; de la família de l’Església que 
peregrina a Catalunya i que té com a Patrona la Mare de Déu de Montserrat. Enguany, 
aquesta família està constituïda per una assemblea nombrosa i molt representativa. Ens 
presideix el Sr. Bisbe Agustí, de la nostra diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, envoltat del Sr. 
Bisbe Francesc, de Girona, de molts preveres i diaques així com dels monjos i dels 

Vetlla de Santa Maria de Montserrat 2013 

mailto:urc.info@gmail.com
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escolans. Tenim entre nosaltres el M. H. President de la Generalitat i d’altres autoritats, que 
s’uneixen als nombrosos pelegrins vinguts d’arreu de Catalunya a venerar Santa Maria, 
entre els quals hi ha molts joves. A més, hi ha d’altra gent que s’uneix a la nostra Vetlla a 
través del mitjans de comunicació. 

La Vetlla de Santa Maria a Montserrat és cada any un moment intens de comunió eclesial i 
de consciència cívica en bé del nostre país, però amb un esperit obert al món. És un 
moment d’encomanar a la Mare de Déu de Montserrat totes les necessitats i de reprendre 
l’alè per continuar després la nostra tasca. Enguany, i d’una manera especial, portem tots al 
cor la situació difícil de tanta gent que pateix els efectes de la crisis, que es troba en l’atur, 
que ha d’afrontar desnonaments, de tants joves que no veuen una sortida laboral, i tantes 
altres realitats que comporten angoixa i sofriment. Portem, també, al cor, el moment present, 
ple de dificultats, i també d’esperança, que viu Catalunya, amb el desig que pugui veure 
reconeguts i protegits els seus drets nacionals, amb l’esperança que trobem camins de 
diàleg més efectiu i d’un consens al més ampli possible per a resoldre la situació d’una 
manera enraonada i constructiva. És un treball a nivell social, econòmic i cívic que ha de fer 
tota la societat. 

Però necessitem, també, que Déu ens il·lumini i ens doni coratge. Per això acudim a Santa 
Maria, demanant que amb la seva intercessió avali la nostra pregària. Ella, en aquest any de 
la fe, ens invita a fixar el nostre esguard en Jesús, el seu Fill, tot repetint-nos aquella frase 
que digué als qui servien en les noces de Canà: “Feu tot el que ell [Jesús] us digui”. És a dir: 
preneu com a guia el seu Evangeli. A l’Evangeli de Jesús hi trobem pautes per afrontar amb 
coratge els desafiaments actuals de l’economia, de la pobresa, del medi ambient, del 
desenvolupament humà, dels drets de les persones i dels pobles. Buscant la unitat en les 
coses fonamentals podrem superar els conflictes. Per això, tots, cadascú des de les seves 
ocupacions, ens hem de sentir responsables els uns dels altres, particularment dels pobres, 
del qui són més vulnerables; tots ens hem de sentir responsables de construir una societat 
més justa, de trobar els camins per un desenvolupament més ple de la nostra realitat 
nacional en solidaritat amb els altres pobles. L’Evangeli de Jesús ens ajuda a afrontar els 
reptes amb coratge, sense por, perquè sabem que Jesucrist ressuscitat és amb nosaltres i 
ens ajuda a treballar a favor de totes les causes justes. 

En aquesta Vetlla és tradició que, juntament amb el pa i el vi per a la celebració de 
l’Eucaristia, representats de diverses entitats facin una ofrena perquè les llànties que van 
portar continuïn cremant en aquesta basílica com un record permanent, com una invocació 
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feta llum, davant la Santa Imatge de la nostra Patrona. Enguany, com podeu veure, les 
llànties brillen amb una resplendor més intensa, en contemplar-les, hem de pensar que la 
nostra vida ha de fer resplendir la llum que ens ve del Crist ressuscitat. 

Això podrà ser així si procurem fer tot el que Jesús ens diu al seu Evangeli tal com ho va fer 
la seva Mare, Santa Maria. Que ella ens porti sempre en la seva sol·licitud maternal. Que hi 
porti tot el poble català, perquè també als nostres dies es faci realitat allò que demana una 
estrofa del Virolai: “Mística font de l’agua de la vida, rageu des del Cel al cor de món país; 
dons i virtuts deixeu-li per florida; feu-ne, si us plau, el vostre paradís”. 
 

 
 
 

El P. Abat de Montserrat ha presidit la diada literària montserratina anual, celebrada 
per segon any consecutiu al Palau Moja de Barcelona 

 
Josefa Contijoch, Narcís Comadira, Toni Gomila, i Joana Raspall, guardonats amb els 
Premis Crítica Serra d’Or 2013 

 
El P. Josep Massot recorda que els Premis són “una mostra de la vitalitat de la nostra 
cultura” i denuncia “el retrocés immens que hem sofert en molts camps de la nostra 
cultura, que encara no ha tocat fons” 
 
Barcelona, 30 d’abril de 2013. Josefa Contijoch ha estat guardonada amb el Premi Crítica 
Serra d’Or 2013 de Novel·la per l’obra Sense alè. Narcís Comadira s’ha endut el de 
Poesia per Lent, Josep Iborra el d’Estudis Literaris per Humanisme i Nacionalisme en 
l’obra de Joan Fuster, Rosa Cabré el de Biografies i Memòries per Baltasar Porcel i 
Llorenç Villalonga. Les passions ocultes. Correspondència i vida: Epistolari complet (1957-

1976), i Jaume Bosquet i 
Miquel Àngel Llauger, el 
de Traducció per 
Antologia de Spoon River, 
d’Edgar Lee Masters. 
Aquests són els cinc 
guardonats de la categoria 
de Literatura i Assaig. 

Dins l’apartat de Recerca, 
el Premi Crítica Serra d’Or 
2013 de Recerca 
(Humanitats) ha estat per 
l’obra Literatura catalana i 
cinema mut, de Teresa 
Iribarren i Donadeu; el de 
Recerca (Altres Ciències) 
per a Arrels germàniques 

de la matemàtica contemporània, de Pilar Bayer, Jordi Guàrdia i Artur Travesa; mentre 
que el de Catalanística és per a Dominique de Courcelles, per La paraula arriscada de 
Ramon Llull. 

Els premiats en la categoria de Teatre han estat per a Toni Gomila, que s’endú el de Teatre 
al text de teatre català donat a conèixer per l’estrena o l’edició d’Acorar; el de Teatre a 

Premis Crítica Serra d’Or 2013 
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l’espectacle teatral per a Ivan i els gossos de Hattie Naylor, dirigit per Pau Carrió i 
interpretat per Pol López; i el de Teatre a l’aportació més interessant a l’Òpera Còmica de 
Barcelona, de Viviana Salisi i Artur Arranz. 

Finalment, els guanyadors en la categoria Literatura infantil i juvenil han estat Joana 
Raspall, pel conjunt de la seva obra, que s’emporta l’Infantil. Àngel Burgas ha estat 
premiat amb el Juvenil (Creació) per Noel et busca. I Virgínia Lorente ha aconseguit el 
Juvenil (Coneixements) per Les meves cases favorites. 

Aquest migdia s’ha celebrat al Palau Moja de Barcelona la 46a edició dels Premis Crítica 
Serra d’Or 2013, que ha estat presidida pel P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Les 
obres premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2012, i sense 
que s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep Massot 
i Muntaner. 

 
Intervenció del P. Josep Massot i Muntaner, director de Serra d’Or 

El P. Josep Massot ha començat la seva intervenció en l’acte tot recordant que els Premis 
Crítica Serra d’Or són els més antics del país, i que al llarg de tant de temps “han anat 
donant fe de vida de la vitalitat de la literatura en les seves diverses facetes, ja des de 
l’època boirosa de la dictadura 
franquista, passant pels moments 
esperançats de la restauració de la 
Generalitat”. No obstant, el P. 
Massot ha dit que “no podem 
amagar que, des de fa una llarga 
temporada, la nostra cultura no 
passa una bona època. La crisi 
econòmica cada cop més forta i 
més preocupant ens condiciona 
per totes bandes i a això s’hi 
afegeixen una crisi de valors i tot 
un seguit de canvis tecnològics i 
de mentalitat que ens preocupen a tots i que ens creen profunds interrogants sobre el futur”. 

“No voldria donar un missatge de pessimisme ni de victimisme –ha afegit-, però tampoc no 
crec que sigui bo que amaguem el cap sobre l’ala i que amaguem les dificultats reals i el 
retrocés immens que hem sofert en molts camps de la nostra cultura i que, segons tots els 
indicis, encara no ha tocat fons. Limitant-nos simplement al camp que m’afecta més de prop, 
el món dels llibres i de les revistes, hem de constatar un augment creixent dels problemes de 
tota mena, que posa en greu perill la continuïtat del sector i que ens angoixa profundament. 
En el nostre cas, en relativament poc temps hem hagut de suportar la desaparició de la 
distribuïdora L’Arc de Berà i de la seva llibreria Ona, que ens va representar pèrdues 
materials molt considerables, i no gaire després el concurs de creditors de la distribuïdora 
Lyra, que n’havia pres el relleu i que no ha pogut fer front a la minva de vendes a les 
llibreries i sobretot al deute que tenia amb la Generalitat Valenciana, que va ser incapaç de 
pagar les factures corresponents als llibres que havia anat adquirint per a biblioteques o 
escoles. Al mateix temps, tenim un deute pendent amb la Distribuïdora Moll, que està en 
concurs de creditors i que continua les seves activitats sense liquidar res del ròssec anterior. 
A això hi hauríem d’afegir els retards cada vegada més considerables en el pagament de les 
diverses institucions, que ens deixen sense liquidesa i ens compliquen enormement les 
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coses, i els retalls en les ajudes a l’edició provocats per la crisi econòmica o pels canvis 
d’orientació de les diverses administracions”, ha continuat el P. Josep Massot. 
 

“Pel que fa a les nostres revistes –ha incidit el director de Serra d’Or-, aviat farà tres anys 
que el Departament de Cultura de la Generalitat va posar unes noves normes segons les 
quals vam perdre íntegrament les ajudes donades a Tretzevents i a Documents d’Església i 
vam veure reduïdes a la meitat les de Serra d’Or i de Qüestions de vida cristiana. Això ens 
va obligar a prendre la dolorosa decisió de suprimir Tretzevents, que no ha estat possible de 
tornar a reflotar malgrat la bona voluntat de moltes persones que s’hi van interessar a través 
de les xarxes de comunicació social. Aquest any, continuant les retallades, el Departament 
d’Ensenyament ha suprimit gairebé del tot les subscripcions destinades a instituts de les 
revistes Serra d’Or i Piu-piu, cosa que, com és lògic, ens perjudica greument i que al final 
d’aquest any ens obligarà a prendre una altra dolorosa decisió: suprimir la revista per a nens 
petits Piu-piu”, ha dit el P. Massot. 
 

 “Tot això, no cal dir-ho, ens preocupa molt i ens obliga a buscar nous camins per poder 
continuar endavant la tasca cultural que l’Abadia de Montserrat ha dut a terme, d’una 
manera gairebé ininterrompuda, des del segle XV i que a partir de mitjan segle XX ha anat 
adquirint un relleu cada cop 
més considerable. Per 
circumstàncies de la vida, 
aquests darrers mesos m’ha 
tocat de parlar sovint en públic 
i a través dels diversos mitjans 
de comunicació, i sempre he 
insistit en el perill que, tal com 
van les coses en aquest 
moment, se’ns esquinci d’una 
manera irreparable una 
infraestructura cultural que ha 
costat molt de construir i que 
abasta no solament el món del 
llibre, sinó també el cinema, la 
televisió, la ràdio, el teatre, la música, l’art, etc. Hi ha, és evident, una bona dosi de 
responsabilitat de part de les institucions, que haurien de mirar d’optimitzar els escassos 
recursos de què disposen ara, però també hem d’apel·lar seriosament a la societat civil 
perquè no pensi que tot es resol sense fer res i que tot funciona per inèrcia i sense la 
implicació que tantes entitats, tants mecenes i tantes persones normals i corrents han tingut 
des dels inicis de la Renaixença i que han fet possible que tiréssim endavant moltíssimes 
iniciatives al marge i sovint en contra de la política oficial de l’Estat”, ha continuat el P. Josep 
Massot. 
 

“Avui, però, no ens reunim per parlar de coses tristes. Els premis de la crítica Serra d’Or són 
una mostra de la vitalitat de la nostra cultura i ens alegrem de poder donar la benvinguda als 
autors premiats, als seus editors, als seus amics, a un bon nombre de persones 
relacionades amb el món de la cultura i, no cal dir-ho, als jurats que han dut a terme la seva 
feina amb la serietat i la responsabilitat de costum i a moltes altres persones que d’una 
manera o d’una altra treballen amb Serra d’Or i amb la nostra editorial. Des d’ara felicito tots 
els guardonats i tots els qui, d’una manera o una altra, hi estan relacionats i faig vots perquè 
la nostra festa pugui continuar durant molts anys en un clima d’esperança i de superació. I 
vull aprofitar l’avinentesa per expressar el meu agraïment més profund a totes les persones 
que fan possible que Serra d’Or surti cada mes amb puntualitat i que mantingui la tònica que 
l’ha caracteritzat sempre de ser una revista oberta i no excloent, de tenir un ventall ampli i 
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variat de col·laboradors i de publicar amb assiduïtat dossiers sobre temes que ens afecten 
de prop o sobre personatges o moviments que formen part de la nostra història i de la nostra 
cultura”, ha conclòs el director de Serra d’Or. 
 

Els jurats de les quatre categories 

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. 

 

 
 

 
El dissabte 13 d’abril de 2013 va tenir lloc a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria 
Claret elXV Simposi de la Fundació Claret intitulat “Cristians enfront la crisi, més enllà 
dels serveis socials” amb una nodrida assistència de públic que va omplir l’aforament. 

El simposi arrancà amb unes paraules de salutació del Sr. Xavier Puigdollers, director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Tot seguit Màxim 
Muñoz,president de la Fundació Claret i provincial dels Missioners Claretians de Catalunya, 
presentà el simposi, n’explicà la motivació de tema i la nova dinàmica que se li ha volgut 
donar. 

Després d’aquests prolegòmens habituals, el cos del simposi s’encetà amb la conferència 
de Juan-José López Burniol, “Claus pe entendre globalment la crisi, més enllà dels 
aspectes econòmics, i possibles camins de sortida”.  Lopez Burniol, amb un intervenció 
amena va fer un acurat anàlisi de la situació actual de crisi, els seus orígens i pistes de 
sortida de la mateixa. En un sentit més general digué que la crisi no és una crisi mundial ni 
és una crisi de mercat, sinó una crisi del bancs i de mercaders, és una crisi de persones i de 
valors. A nivell europeu afirmà, que en la base està el trencament dels fonaments de la 
cultura europea que ell va definir com antropocèntrica, basada en la filosofia grega, el dret 
romà i la teologia cristiana. La crisi d’aquests fonaments i la caiguda del sistema comunista, 
va fer evolucionar i desbocar el capitalisme vers el neocapitalisme, on l’estat deixa de ser un 
pla vinculant de convivència amb la justícia i garantia dels més desfavorits, i el ressorgiment 
feroç de l’estat lliberal, que es concretà en una desregulació de l’activitat econòmica que va 

La solució de la crisi passa per revalorar la família, el treball i l’església 
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portar a la privatització. A Espanya ha adquirit una especificitat amb  la bombolla 
immobiliària i en una sobrevaloració del sector de comerç extern. 

Occident amb la crisi ha perdut el poder econòmic, abans ja 
havia perdut el poder militar, però no pot perdre els valors 
antropològics que fonamenten la nostra societat i és el que el 
món necessita. Cal parlar i expressar aquestes idees per donar 
confiança, en un discurs amable, coherent, creïble; sense dubte 
els cristians tenen molt a dir en aquest aspecte i el seu testimoni 
és vital. Actualment els interessos particulars s’han posat per 
davant dels interessos col·lectius, la solució passa per invertir 
els termes, perquè el problema no és un problema de 
coneixement sinó de voluntat i de capacitat de sacrifici. La 
solució de la crisi passa per revalorar la família, el treball i 
l’església. La seva intervenció finalitzà amb un torn obert de 

preguntes del públic i un petit debat. 

Seguint l’horari del programa es projectà el vídeo amb el testimoni de cinc persones de 
l’àmbit eclesial i social responent a la pregunta què aporta el cristianisme a la situació 
actual de crisi. Els testimonis foren el del secretari general de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya, Enric Puig; el sociòleg Salvador Cardús; l’escriptor Vicenç Villatoro, 
l’escolapi i biòleg Ramon Maria Nogués; i la directora d’OBS Blanquerna Comunicació, 
Religió i Cultura, Miriam Díez, exposant en clau futur quina podria ser l’aportació del 
cristianisme a la societat actual en el context de crisi. 

Després d’un breu descans es passà a la tertúlia debat, magistralment i periodística 
conduïda pel periodista Xavier Solà. Els participants, Llorenç Puig, Carme 
Borbonés,Victòria Molins i Enric Canet, 
varen respondre i debatre en base a les 
preguntes plantejades per Xavier Solà, de 
què es podria aportar des de l’antropologia 
cristiana a la situació actual de crisi, de quina 
manera els valors evangèlics es desvetllen en 
aquesta crisi, i si les solucions estan en el 
camp de l’economia o en el dels serveis 
socials. Després s’obrí un interessant i intens 
debat entre el públic i els participants en la 
tertúlia. Al final i malgrat el cansament del tot 
el matí, a proposta deXavier Solà, entre tots els assistents es fa fer l’esforç de síntesi 
buscant paraules que fossin significatives i explicatives de les idees que s’havien expressat 
durant tot el matí. 

El Simposi conclogué amb unes breus paraules de Màxim Muñoz. 

 

 

1. OFERTA INTERNACIONAL (diversos idiomes) 
  

En anglès, francès, italià, català i castellà. La Cova de St. Ignasi vol facilitar a 
persones d’arreu del món la possibilitat de fer un “recés ignasià”, en el lloc “fundant” de 
Manresa; des del mes sencer d’Exercicis fins a uns dies de reflexió i pregària.  

maig a juliol. Demaneu informació.  
 

La Cova de Manresa 
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2. MES 
D’EXERCICIS 
  

S’ofereix 
l’experiència 
completa dels 
Exercicis tal 
com la proposa 
St. Ignasi. Molt 
de silenci i 
pregària, 
jornada 
relaxada, 
entrevista diària 
amb 
l’Acompanyant 
que personalitza 
l’experiència segons les necessitats de cadascú. 

  
01-30 juliol. -      Josep Sugrañes, sj. 
01-30 agost.-      Francesc Riera, sj. 
01-30 setem.-    Carles Marcet, sj. 
01-30 novem.-  Josep M. Bullich, sj. 

 
3. CINC DIES D’EXERCICIS  
         juliol.-     21-27.- Josep Rambla, sj.  

agost.-    24-30.- Josep L. Iriberri, sj. (amb l’ajuda de l’Enneagrama) 
setem.-   14-20.- Oriol Tuñí, sj. 

 
4. VUIT DIES D’EXERCICIS 
        juny.-       21-30.- Josep M. Bullich, sj.  

juliol.-     01-10.- Carlos Domínguez, sj.  
   11-20.- Josep Giménez, sj.  
   21-30.- Josep Rambla, sj.  

agost.-     11-20.- Jordi Font, sj. i equip (personalitzats) 
   11-20.- José I. González Faus, sj.  
   22-31.- David Guindulain, sj. i equip (opció a personalitzats) 

setem.-   01-10.- Toni Català, sj.  
   21-30.- Adolfo Chércoles, sj. (amb les Benaurances) 

  

5. EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ (matrícula completa) 
Es proposa un camí d'oració basat en la quietud postural, la respiració i la repetició d'una 
invocació o mantra mitjançant una successió pautada de meditacions en comú. La dieta és 
vegetariana. 

  juliol.-     1-10: (iniciació) / 11-20: (aprofundiment) / 21-30: (iniciació).- Xavier Melloni, sj. 
agost.-     1-10.- Franz Jalics, sj. i Xavier Melloni, sj. 

 
Camí de la Cova s/n  08241 Manresa (Barcelona) / Tel. + 34 93 872 04 22  / 

info@covamanresa.cat -  www.covamanresa.cat  
 
 
 

tel:%2B%2034%2093%20872%2004%2022
mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Madrid, 24 de abril de 2013 (IVICON).- El Servicio de 
Comunicación e Informática de la CONFER ha organizado 
un nuevo curso de iniciación a las Redes Sociales para los 
días 17 y 18 de mayo. 

Una vez más, este curso práctico estará acompañado 
por el religioso salesiano Javier Valiente, que explicará 

los distintos usos de las redes sociales Facebook y Twitter para conocer la importancia 
que tienen, su funcionamiento, las posibilidades que ofrecen a la vida religiosa y en el 
trabajo educativo y pastoral. 

Para un mejor aprovechamiento del curso, se sugiere que los participantes se creen 
perfiles tanto de Facebook como de Twitter con antelación. 

Como en otras ocasiones, el número de asistentes está limitado a 25 ya que es un curso 
eminentemente práctico y cada alumno contará con un ordenador para trabajar. Las 
matrículas ya pueden hacerse tanto a través de la web de CONFER, en la sección de 
Actividades:  
http://www.confer.es/actividades/Jornada+de+Vida+Religiosa+y+Redes+Sociales. 

Como enviando un correo electrónico a la dirección: mcs@confer.es 
 

Abierto el plazo de inscripción para el curso de iniciación en Redes 
Sociales 

Espaicompartir reflexiona sobre la intervenció social 

http://www.confer.es/actividades/Jornada+de+Vida+Religiosa+y+Redes+Sociales.
mailto:mcs@confer.es
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De ben segur que coneixeu 
tant el Santuari de la Mare de 
Déu de la Gleva com la Casa 
d’espiritualitat que porta el 
mateix nom, lloc verdaguerià i 
font d’espiritualitat a la Plana 
de Vic i a tot Catalunya. 

Per tal d’augmentar l’impacte 
evangelitzador d’aquests 
espais, des de fa més d’un any 
la Casa d’espiritualitat va 
passar a ser gestionada per la 
Fundació Pia Autònoma Mare 
de Déu de la Gleva, 
estretament lligada al Bisbat 
de Vic. 

L’objectiu era fer de l’edifici 
una seu per a una escola catòlica, sense que deixés de ser a la vegada Casa d’espiritualitat. 
D'aquesta manera, ambdues realitats comparteixen alguns  espais. Al mes de setembre 
d’enguany l’escola  inicià les classes a l’edifici, àmpliament reformat. 

Aquest any de la fe és el moment de reobrir la Casa d’espiritualitat. Per tal de presentar-vos-
la i per tal que en pugueu conèixer els espais i serveis, així com l'entorn privilegiat de què 
gaudeix, us fem arribar, adjunt, l'enllaç de la pàgina web: www.casalagleva.com 

Desitgem poder rebre-us molt aviat. 

Carme Encina 

 

 

 

 

 

Santuari de la Mare de Déu de la Gleva com la casa d’espiritualitat 

Atur i fe 

http://www.casalagleva.com/
http://blocs.claret.cat/fundacio/?p=3483
http://blocs.claret.cat/fundacio/?p=3483
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Madrid, 30 de abril de 2013 (IVICON).- Tras el 
fallecimiento, el día 12 de enero, de nuestra Superiora 
General, Lucila Choya, realizamos el XIV Capítulo 
General extraordinario, del 27 de abril al 5 de mayo. Es 
un tiempo especial donde se une el dolor con la 
Presencia del Resucitado, tiempo de animarnos, renovar 
nuestros sueños y de mirar con esperanza la realidad 
del mundo, la Iglesia. 
Conformamos este Capítulo General delegadas de 
varias nacionalidades, una pequeña muestra de la 
universalidad e interculturalidad. Tendremos un tiempo fuerte de oración, reflexión, diálogo 
y discernimiento. 
El objetivo central es elegir la nueva Superiora General y su Consejo para un nuevo 
periodo de servicio. Revisaremos también el tema que nos apremia, la “Revitalización y 
Reestructuración para el más de la misión” de nuestra familia Congregacional.    
Por ello les pedimos a todas/os a que nos tengan presentes en sus  oraciones. 
 
 
 

 

Cal un finançament addicional per a centres que escolaritzen alumnat en situació 
socioeconòmica especialment desafavorida  

La disminució de recursos públics ha comportat la desaparició de totes les fórmules d’ajut 
diferenciat per a aquells centres que escolaritzen alumnat en situació socioeconòmica 
especialment desafavorida. Es van deixar de convocar les subvencions per a activitats 
complementàries, substituïdes per un efímer finançament addicional que, enguany, ja no ha 
estat convocat, i el present curs escolar és el darrer que els centres que havien signat un 
contracte programa amb el Departament rebran algun ajut addicional al propi del concert 
educatiu.  

Reestructuración en el XIV Capítulo General de las Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia 

fecc informa, núm 467 - 29.04.2013  
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Certament, en aquests darrers cursos també ha canviat el tractament de la sisena hora en 
els centres públics, dels quals ha desaparegut majoritàriament, i els centres amb contracte 
programa han quedat congelats, ja que, amb posterioritat al 2007, no hi ha hagut noves 
convocatòries. Per tant, si bé és comprensible que se cerquin noves fórmules, no ho és 
que desapareguin tots els mecanismes d’ajut diferenciat per a aquells centres que, 
objectivament, tenen més dificultats ateses les característiques de l’alumnat que escolaritza i 
de llurs famílies.  

Si el concert educatiu tingués una dotació suficient, es podria pensar que no cal cap mesura 
diferenciadora; però, atesa la insuficiència manifesta i reconeguda dels concerts, les 
escoles que no reben un suport addicional de les famílies estan abocades a la fallida 
econòmica.  

Aquesta afirmació no és fruit de cap previsió o anàlisi de futur, sinó la descripció d’allò que 
està passant ja a molts centres educatius. No es pot abandonar a la seva sort les escoles 
que precisament no poden rebre ajuts de les famílies. Per aquest motiu, el patronat de 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya va acordar que s’insti el Departament a 
trobar fórmules per facilitar aquest finançament addicional, fins i tot en el cas que no 
puguin créixer o disminueixin els recursos globalment destinats als centres concertats en el 

seu conjunt.  

L’equitat no és donar 
igual a tothom, i en 
aquest context 
d’emergència potser cal 
prendre mesures 
excepcionals.  

Una nova vaga general 
espanyola a 
l’ensenyament  

Aquest passat divendres, 
l’APSEC va rebre el 
comunicat d’una 
convocatòria de vaga 
general de 

l’ensenyament a l’”àmbito geográfico y jurídico espanyol”, que es fa extensiva a tot el 
personal d’ensenyaments sostinguts totalment o parcial amb fons públics, per al dia 9 de 
maig de 2013. La convocatòria la signen CCOO, UGT, STES i CGT, però no pas els 
sindicats majoritaris en el sector concertat en l’àmbit estatal, que són FESIE i USO.  

La relació de motius per a la vaga arrenca amb una referència a l’avantprojecte de LOMCE: 
“Se pretende realitzar una ley segregadora...” però sense cap referència a les qüestions 
lingüístiques. Tot seguit, fa referència a les retallades en tots els àmbits de l’ensenyament i 
la universitat, i esmenta també la reforma laboral.  

No hi ha cap referència explícita a la situació de l’ensenyament concertat ni a la pèrdua de 
concerts que s’està produint en diversos punt d’Espanya.  

Com en d’altres ocasions, l’extensió de la convocatòria als centres concertats no deixa de 
semblar un xic oportunista, d’acord amb el tarannà predominant entre les organitzacions 
convocants, i és molt significatiu que els sindicats majoritaris en el nostre sector no la 
secundin.  
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Els òrgans de l’Escola Cristiana encara no han tingut ocasió d’estudiar la convocatòria i 
valorar-la. Tampoc no sabem encara l’abast real que pot acabar tenint a Catalunya i, 
específicament, en el sector concertat.  

Tanmateix, des de l’Escola Cristiana -ultra les valoracions que se’n facin- es donaran 
orientacions precises sobre els aspectes legals a tenir en compte i d’altres recomanacions 
tan bon punt es pugui fer alguna estimació de l’abast i grau de seguiment que pugui tenir. A 
tal efecte es mantindran contactes amb els representants sindicals del sector a Catalunya. 
 
 
 

 

(Jordi Llisterri- CR -29/04/2013) “Ens dolen profundament les insinuacions injurioses sobre el 
pare Abat que apareixen a l'editorial, i que no responen absolutament gens a la realitat”. Ës 
la resposta que per segona vegada en pocs mesos ha hagut de fer l'Abadia de Montserrat 
davant d'una nova acusació del diari ABC. 

Al novembre acusaven a l'abat Josep Maria Soler de ser favorable a l'avortament. Aquest 
dilluns el diari explica que la Fundació Abadia de Montserrat 2025 va rebre 600.000 euros de 
l’empresari José María Ruiz-Mateos. L'editorial de l’ABC vincula a aquesta donació les 
“fundades sospites” que l’abat utilitzés la seva influència per afavorir la requalificació d'uns 
terrenys propietat de les empreses de Ruiz-Mateos. 

La Fundació Abadia de Montserrat 2025 cada any rep aportacions de fons diverses i en són 
membres nombroses empreses, mitjans de comunicació, administracions i entitats. Els fons 
es destinen a inversions de millora de les instal·lacions de tot el recinte religiós, cultural i 
turístic de Montserrat. Totes les aportacions es declaren a Hisenda ja que donen dret a 
desgravar. 

Arran d’aquesta interpretació de l’editorial de l’ABC, l’Abadia de 
Montserrat ha enviat el mateix dilluns una nota a la redacció de diari: 

NOTA DEL PORTAVEU DE MONTSERRAT AMB MOTIU D'UN 
ARTICLE AL DIARI ABC DEL 29 D'ABRIL DE 2013 

Amb motiu d'un article i d'un editorial publicats al diari ABC el dia 29 
d'abril referents al donatiu del Sr. José María Ruiz Mateos a la 
Fundació Abadia de Montserrat 2025, desitjo puntualitzar el següent: 
la donació esmentada tenia com a destinació única col·laborar amb 
les finalitats de la Fundació, que consisteixen a donar suport financer 
a les activitats religioses, culturals i d'acció social del Monestir, així 
com a la modernització d'edificis i d'instal·lacions de cara a un millor 

Montserrat torna a contestar l'ABC 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/32144
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/labc-dispara-labat-montserrat-ara-diu-que-banc-dolent-vol-pagar-impostos-per-pisos-buits-catalunya-2377101
http://www.abadiamontserrat.net/(S(aoeh3ory1gqxlbcm3v35sgj4))/Inici/catala/fundaciomembres.aspx?newsid=22
http://www.abadiamontserrat.net/(S(aoeh3ory1gqxlbcm3v35sgj4))/Inici/catala/fundaciomembres.aspx?newsid=22
http://kioskoymas.abc.es/noticias/opinion-editoriales/20130429/abcp-montserrat-intereses-terrenalesmontserrat-intereses-20130429.html
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servei als pelegrins i visitants, i no suposava cap mena de pacte ni de contrapartida. En 
aquell moment encara no s'havia començat la campanya de "pagarés" de Nueva Rumasa, 
de la qual el Monestir es va assabentar, posteriorment, a través dels mitjans de comunicació. 
D'altra banda, no es va produir cap reunió en privat entre el P. Josep M. Soler i el Sr. Ruiz 
Mateos. Ens dolen profundament les insinuacions injurioses sobre el P. Abat que apareixen 
a l'editorial, i que no responen absolutament gens a la realitat. 

P. Ignasi M. Fossas, portaveu. Monestir de Montserrat 

 
 
 

 
(Carla Herrero Nebot/CR - 29/04/2013) Un matí al monestir de les Puel·les és sinònim de 
molta feina. I és que una de les bases de la regla de Sant Benet és el treball. Per això les 
seves monges, a banda de resar, dediquen una bona part de la jornada a treballar.  

Al monestir Sant Pere de les Puel·les, situat a Barcelona, hi fan diverses activitats artesanals 
com són el taller d’enquadernacions, de restauració de documents gràfics i d’ornaments. 

Fins a l’arribada del Concili Vaticà II, aquest últim tenia un pes molt important. No obstant, 
però, el canvi dels temps va fer que aquest monestir i les seves monges se centressin en 
altres feines. Des de fa gairebé quaranta anys, a banda dels ornaments, el taller de 
restauració i enquadernació estan molt professionalitzats i reben una gran quantitat 
d’encàrrecs mensuals. 

CatalunyaReligió.cat ha passat un matí al monestir i ha pogut seguir pas a pas els processos 
d’enquadernació que fan les benetes de les Puel·les. De la mà de les germanes Roser 
Caminal, Teresa Parés, Roser Buscà, Cesca Serra i Nancy Lozano coneixem com funciona 
l'enquadernació des que els documents arriben al monestir, fins que surten en format llibre. 
Un procés manual, artesanal, llarg i interessant. 

 

Ora et labora, al monestir de Sant Pere de les Puel•les 

http://www.benedictinescat.com/stpere/


21 
 

 

 
Avui dijous dia 2 de maig, 2013, quart dia 
del Capítol Provincial, s'han realitzat les 
eleccions dels quatre Definidors Provincials 
de la Província Franciscana de Catalunya 
de Sant Salvador d'Horta  i ara el Govern de 
la mateixa queda format pels següents 
germans:  
Ministre Provincial: 
Fra Josep Gendrau i Valls ofm 
Vicari Provincial: 
Fra Ramon Doménech i Castells ofm 
 

Definidors: 
Fra Vicenç Modrego i Clemente ofm; 
Fra Francesc Linares Cerezuela ofm; 
Fra Agustí Boadas i Llavat ofm; 
i Fra Luís Àngel GERARDO Sarapura Martínez ofm. 
  

Pregueu perquè realitzem els Projectes de Déu, en aquesta marxa cap a la Reestructuració i 
Revitalització l'any del Senyor 2015 
 
 
 
 
Día 8 de maig, dimecres, al Parc Sanitari Sant Joan de Déu – Dr. Antoni Pujadas, 42 – 
08830 Sant Boi de Llobregat, tindrà lloc la 119 reunió d’Abats i Provincials, des de les 10 del 
matí a 6 de la tarda. Inclou la celebració eucarística. 
 
 
 
 

Un grup de cristians es reuneixen cada migdia al centre de 
Barcelona per pregar un quart d’hora. La iniciativa s’anomena “15 
minuts al cor” i es fa a la parròquia de Santa Anna, situada al 
costat de la Plaça de Catalunya. És un projecte que han posat en 
marxa un grup de laics i laiques vinculats a diversos grups i 
moviments de l’Església. “Signes dels temps” emet un reportatge 
sobre aquesta original iniciativa de silenci i meditació. 
 

Altres temes: 
- 200 anys del naixement del pensador danès Soren Kierkegaard. Entrevista al filòsof i 
teòleg, Francesc Torralba.  
- Festa de Sant Anastasi a Lleida i Badalona. Conversa amb el periodista i historiador, Jordi 
Curcó. 
- Notícia sobre la trobada interdiocesana de capellans al monestir de Poblet. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 5 de maig de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

TV3 Signes dels Temps. "Pregària al cor de Barcelona" 

Província Franciscana de Catalunya de Sant Salvador d'Horta 

119ª Reunió d’Abats i Provincials 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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El proper dilluns 6 de maig, dins del cicle “Els 
dilluns dels Drets Humans” que organitzen 
conjuntament Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 

El Govern espanyol va excloure l’any passat els 
immigrants sense papers del dret a l’assistència 
sanitària, tret d’urgència vital o embaràs. Aquesta 
mesura fa encara més precària la situació d’aquest 
col·lectiu, part del qual és objecte d’explotació laboral o 
sexual, o viu en la misèria i sense prestacions socials, 
sovint en condicions de barraquisme, sense dret a 
treballar o a guanyar-se legalment la vida i amb 
possibilitats molt escasses per obtenir la regularització. 
Alguns són objecte d’expulsió, passant per centres 
especials de detenció (CIE). Però una bona part no 
poden ser expulsats legalment i tampoc no tenen 
capacitat per retornar al seu país o bé el seu retorn els 
posaria en un greu perill. Aquesta situació no és 
compatible amb el respecte a la dignitat de la persona i 
els drets humans. Quin hauria de ser el tractament legal 
i administratiu més adequat i just per a aquest 
col·lectiu? 
 
Ponents: Xavier Bosch, director general d’Immigració de la Generalitat de Catalunya, 
Elisabet Ureña, advocada del departament d’Immigració i Codesenvolupament de Càritas 
Barcelona i Maria Elena Bedoya, advocada del Centre d’Informació per a treballadors 
estrangers CITE - CCOO  
 
Dia: dilluns, 6 de maig. Hora: 19 h. Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, 
Barcelona). Entrada lliure. Organitza: Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau (en el marc del 
cicle de conferències Els Dilluns dels Drets Humans)  
Podreu seguir l’acte en directe a http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe i a les xarxes 
a #immigracioDDHH 
 
 
 
 

 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. 

 

Agenda 

Taula rodona: “Els drets humans dels immigrants sense papers” 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe


23 
 

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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