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Puig, jesuïta, i Esperança Atarés, abadessa del Monestir de Sant
Pere de les Puel·les
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Estudi,
reflexió i
diàleg

La vida religiosa i les fronteres geogràfiques, socials i culturals
de l’evangelització: el nou areòpag de la missió
Proposició 50: La vida consagrada
La vida consagrada, tant d’homes com de dones, ha fet una
contribució molt important a la tasca de l’Església per
l’evangelització al llarg de la història.
En aquest moment de la nova evangelització, el Sínode demana a
tots els homes i les dones religiosos i membres d’instituts seculars
que visquin la seva identitat de persones consagrades radicalment i
amb alegria. El testimoniatge d’una vida que manifesta la primacia
de Déu i que, mitjançant la vida en comú, expressa la força
humanitzant de l’Evangeli, és un poderós anunci del Regne de Déu.
La vida consagrada, plenament evangèlica i evangelitzadora, en
profunda comunió amb els pastors de l’Església i en
coresponsabilitat amb els laics, fidel als respectius carismes, oferirà
una contribució significativa a la nova Evangelització.
El Sínode demana als Ordes i Congregacions que estiguin
plenament disponibles per anar a les fronteres geogràfiques, socials
i culturals de l’evangelització. El Sínode convida els religiosos a
avançar cap al nou areòpag de la missió.
Ja que la Nova Evangelització és essencialment un assumpte
espiritual, el Sínode subratlla també la gran importància de la vida
contemplativa en la transmissió de la fe.
La tradició secular de la vida consagrada contemplativa en les seves
formes anteriors de vida comunitària estable de pregària i de treball,
continua sent una poderosa font de gràcia en la vida i missió de
l’Església. El Sínode confia que la nova evangelització farà que
molts més fidels optin per aquesta forma de vida.
1. Claus d’interpretació de la proposició 50 del Sínode sobre la
Nova Evangelització, i
2. El testimoniatge de vida com “poderós anunci de l’Evangeli”
P. Màxim Muñoz, claretià
3. Les fronteres geogràfiques, socials i culturals de
l’evangelització. Tipus de presència i iniciatives que tenim i
una indicació de reptes, possibilitats, dificultats, etc.
a. La frontera geogràfica: territori i població, nous
desplaçaments de les presències, activitat missionera,
solidaritat internacional (ONG i projectes solidaris), etc.
P. Agustí Borrell, carmelita descalç
b. La frontera social: presència en la pobresa, la
marginació i l’exclusió social
Gna. Mª Victòria Molins, teresiana
c. La frontera cultural: educació, bioètica, diàleg fecultura, fe-ciència, continguts i noves tecnologies,
MCS, interculturalitat, etc.
P. Llorenç Puig, jesuïta
4. L’aportació de la vida contemplativa.
M. Esperança Atarés, abadessa del Monestir de Sant Pere
de les Puel·les
5. Diàleg obert (després de la pausa).
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119ª reunió d’Abats i Provincials de Catalunya
La 119ª reunió d’Abats i Provincials de Catalunya ha tingut lloc a la Cúria Provincial dels
Germans de Sant Joan de Déu, al Parc Sanatari Sant Joan de Déu a Sant Boi de Llobregat,
el 8 de maig de 2013. Després d’una pregària, s’ha tingut una primera sessió al matí per
tractar els temes habituals de l’ordre del dia sobre la realitat actual de vida de l’Església, de
la vida consagrada i de situació social del nostre país. L’eucaristía ha estat el moment
culminant la de la jornada. S’ha compartir el dinar amb la comunitat dels germans de Sant
Joan de Déu,. Posteriorment, s’ha realitzar una visita al Parc Sanatari Sant Joan de Déu,
acompanay per personal sanitari que ha mostrat les dependències i els criteris de servei als
malalts i al usuaris. Una segona sessió de treball a la tarda, abans de tornar cadascú a casa
seva. S’agraeíx als Germans de Sant Joan de Déu el magnífic esperit d’hospitalitat i se’ls fa
arribar el reconeixement per la qualitat en que es dediquen a la seva missió, compartida
ambs els laics.
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XIX Asamblea Plenaria de la Unió Internacional de Superiores Generals
Madrid, 6 de mayo de 2013 (IVICON).- El pasado día 3 de mayo daba comienzo en Roma
la XIX Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales, que finalizará
mañana, 7 de mayo.
Más de 800 Superioras Generales de todo el mundo están participando estos días para
profundizar en el tema del “Servicio de la Autoridad según el Evangelio” a través de distintas
ponencias. Además, contará con los correspondientes informes de los trabajos de la UISG.
La Eucaristía de ayer, 5 de mayo, estuvo presidida por el Card. João Braz de Aviz, Prefecto
de la CIVCSVA con el que además compartieron un coloquio tras la comida. La Eucaristía de
Clausura estará presidida por el P. José Rodríguez Carballo, OFM, Secretario de la
CIVCSVA.
En la Plenaria, participan 80 superioras generales de la USGEP.
Para el miércoles, día 8 de mayo, está previsto que el Papa Francisco reciba en Audiencia a
las 800 representantes de Congregaciones femeninas en el Aula Pablo VI.
Los días 9 y 10 de mayo se reunirán las Delegadas de Constelaciones que elegirán al nuevo
Consejo Ejecutivo para los próximos 3 años.

Papa Francesc: “L’autoritat ha de ser un servei d’amor”
Dc, 8/05/2013 - Catalunya Religió
Audiència del papa Francesc a les participants a l’Assamblea Plenària de la Unió
Internacional de Superiores Generals 8 de maig de 2013
“El tema del vostre congrés em sembla particularment important per la tasca que se us ha
encomanat: «El servei de l’autoritat segons l’Evangeli». A partir d’aquesta expressió voldria
proposar-vos tres idees senzilles, que us deixo
perquè les aprofundiu de manera personal i
comunitària.
1. Jesús, durant la Santa Cena, s’adreça als
apòstols amb aquestes paraules: «No m’heu
escollit vosaltres a mi; sóc jo qui us he escollit a
vosaltres» (Jn 15, 16), que ens recorden a tots,
no només a nosaltres sacerdots, que la vocació
sempre és una iniciatica de Déu. És Crist qui us
ha cridat a seguir-lo en la vida consagrada i això
significa complir contínuament un “èxode” des de
vosaltres mateixes per centrar la vostra
existència en Crist i en el seu Evangeli, en la
voluntat de Déu, despullant-vos dels vostres
projectes, per poder dir amb sant Pau: «Ja no
sóc jo qui visc, és Crist qui viu en mi» (Ga 2,20).
Aquest “èxode” des de si mateixos és posar-se
en un camí d’adoració i de servei. Un èxode que
ens porta a un camí d’adoració del Senyor i de
servei a Ell en els germans i en les germanes.
Adorar i servir: dues actituds que no es poden
separar, sinó que han d’anar sempre juntes.
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Adorar el Senyor i servir els altres, sense quedar-se res per a un mateix: aquest és el
“despullament” de qui exerceix l’autoritat. Visqueu i recordeu sempre la centralitat de Crist, la
identitat evangèlica de la vida consagrada. Ajudeu les vostres comunitats a viure l’”èxode” de
si mateixes en un camí d’adoració i de servei, sobretot a través dels tres punts fonamentals
de la vostra existència:
L’obediència com a escolta de la voluntat de Déu, en el moviment interior de l’Esperit Sant
autenticat per l’Església, acceptant que l’obediència passi també a través de mediacions
humanes. Recordeu que la relació autoritat-obediència es coŀloca en el context més ampli
del misteri de l’Església i en constitueix una actuació particular de la seva funció mediadora
(cfr Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, El
servei de l’autoritat i l’obediència, 12).
La pobresa com a superació de tot egoisme en la lògica de l’Evangeli que ensenya a confiar
en la Providència de Déu. Una pobresa com a indicació a tota l’Església que no som
nosaltres els qui construïm el Regne de Déu, no són els mitjans humans el que fan que
creixi, sinó que és principalment la potència, la gràcia del Senyor, que actua a través de la
nostra feblesa. «En tens
prou amb la meva gràcia.
En la teva feblesa actua el
meu
poder»,
afirma
l’Apòstol
dels
Gentils
(2Cor12,9). Una pobresa
que ensenya a ser solidaris,
a compartir, a ser caritatius,
i que s’expressa també en
una sobrietat i una joia de
l’essencial, per defensar-se
dels ídols materials que
ofusquen el sentit autèntic
de la vida. Una pobresa que
s’aprèn amb els humils, els pobres, els malalts i tots aquells qui es troben en les perifèries
existencials de la vida. La pobresa teòrica no ens serveix. La pobresa s’aprèn tocant la carn
de Crist pobre, en els humils, en els pobres, en els malalts, en els infants.
I després la castedat com un valuós carisma que eixampla la llibertat de do a Déu i als altres,
amb la tendresa, la misericòrdia, la proximitat de Crist. La castedat per al Regne dels Cels
demostra com l’afectivitat té el seu lloc en la llibertat madura i esdevé un senyal del món que
vindrà, per fer resplendir sempre la primacia de Déu. Però, per favor, una castedat “fecunda”,
una castedat que genera fills espirituals en l’Església. La dona consagrada és mare, ha de
ser una mare i no una “soltera amargada”! Perdoneu-me si parlo així, però és important
aquesta maternitat de la vida consagrada, aquesta fecunditat! Que aquesta joia de la
fecunditat espiritual animi la vostra existència; sigueu mares, com figures de Maria Mare i de
l’Església Mare. No es pot entendre Maria sense la seva maternitat, no es pot entendre
l’Església sense la seva maternitat, i vosaltres sou una icona de Maria i de l’Església.
2. Un segon element que voldria subratllar en l’exercici de l’autoritat és el servei: no hem
d’oblidar mai que el veritable poder, a qualsevol nivell, és el servei, que té la seva veritable
culminació lluminosa en la Creu. Benet XVI, amb gran saviesa, ha recordat en diferents
ocasions a l’Església que si bé per a l’home l’autoritat és sovint sinònim de possessió, de
domini, d’èxit, per a Déu l’autoritat sempre és sinònim de servei, d’humilitat, d’amor; significa
entrar en la lògica de Jesús que s’ajup a rentar els peus als apòstols (cfr Angelus, 29 de
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gener de 2012), i que diu als seus deixebles: «Ja sabeu que els governants de les nacions
les dominen com si en fossin amos i que els grans personatges les mantenen sota el seu
poder. Però entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important enmig vostre, que
es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau» (Mt 20,2527). Pensem en el mal que fan al Poble de Déu els homes i les dones d’Església que volen
fer carrera, els arribistes, que “fan servir” el poble, l’Església, els germans i les germanes –
aquells que haurien de servir-, com a trampolí per als propis interessos i les ambicions
personals. Però aquests fan molt mal a
l’Església.
Sapigueu exercir sempre l’autoritat
acompanyant,
comprenent,
ajudant,
estimant; abraçant tothom, especialment
les persones que se senten soles,
excloses,
àrides,
les
perifèries
existencials del cor humà. Tinguem la
mirada dirigida a la Creu: allà es coŀloca
qualsevol autoritat en l’Església, allà on
qui és el Senyor es fa servent fins al do
total de si mateix.
3. Per acabar, l’esperit eclesial com una
de les dimensions constitutives de la vida
consagrada, dimensió que ha de ser
constantment recuperada i aprofundida
en la vida. La vostra vocació és un
carisma fonamental per al camí de
l’Església, i no és possible que una
consagrada i un consagrat no “sentin”
amb l’Església. “Sentir” amb l’Església,
que ens ha generat en el bateig; “sentir”
amb l’Església que troba una expressió
filial seva en la fidelitat al Magisteri, en la
comunió amb els pastors i el Successor
de Pere, Bisbe de Roma, senyal visible
de la unitat. L’anunci i el testimoni de
l’Evangeli, per a tot cristià, no són mai un
acte aïllat. Això és important, l’anunci i el testimoni de l’Evangeli per a tot cristià no són mai
un acte aïllat o de grup, i qualsevol evangelitzador no actua, com recordava molt bé Pau VI,
«per la força d’una inspiració personal, sinó en unió amb la missió de l’Església i en nom
d’aquesta» (Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 80). I continuava Pau VI: «És una dicotomia
absurda pensar que es pot viure amb Jesús sense l’Església, seguir Jesús fora de l’Església,
estimar Jesús sense estimar l’Església» (cfr ibid., 16). Sentiu la vostra responsabilitat a l’hora
de tenir cura de la formació dels vostres Instituts en la sana doctrina de l’Església, en l’amor
a l’Església i en l’esperit eclesial.
En resum, centralitat de Crist i del seu Evangeli, autoritat com a servei d’amor, “sentir” en i
amb la Mare Església: tres indicacions que us voldria deixar, a les quals afegeixo un cop
més el meu agraïment per la vostra obra, no sempre fàcil. Què seria l’Església sense
vosaltres? Li faltaria la maternitat, l’afecte, la tendresa! La intuïció de Mare.
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Estimades germanes, estigueu ben segures que us segueixo amb afecte. Jo prego per a
vosaltres, però vosaltres pregueu per mi. Saludeu les vostres comunitats de part meva,
sobretot les germanes malaltes i les joves. A totes ells van els meus ànims per seguir amb
parresia i amb joia l’Evangeli de Crist. Estigueu contentes, perquè és maco seguir Jesús, és
maco arribar a ser incona viva de la Mare de Déu i de la nostra Santa Mare Església
jeràrquica. Gràcies”.

Capítol Provincial dels Franciscans
de la Provincia de Sant Salvador d’Horta
Els 22 germans
Capitulars.
Capítol Provincial dels
Franciscans de la
Provincia de Sant
Salvador d’Horta de
Catalunya.
29 d’abril al 3 de maig
2013

El Nou Govern de la
Província Franciscana
de Sant Salvador
d’Horta de Catalunya.
Drets: Fra Francesc
Linares; Fra Ramon
Doménech, Fra Vicenç
Modrego.
Asseguts: Fra Agustí
Boadas, Fra Josep
Gendrau i Fra Gerard
Sarapura.
2 de maig 2013. Convent
de Sant Antoni de
Barcelona
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«Xarxes socials: portals de veritat i de fe;
nous espais per a l’evangelització»
MISSATGE DEL SANT PARE
BENET XVI
PER A LA XLVII JORNADA MUNDIAL
DE LES COMUNICACIONS SOCIALS
«Xarxes socials: portals de veritat i de fe; nous espais per a l’evangelització»
Diumenge, 12 de maig de 2013
Benvolguts germans i germanes,
Davant la proximitat de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials de 2013, vull
proposar-vos algunes reflexions sobre una realitat cada cop més important, i que té a veure
amb la manera com les persones es comuniquen avui entre elles. Voldria detenir-me a
considerar el desenvolupament de les xarxes socials digitals, que estan contribuint a fer que
sorgeixi una nova «àgora», una plaça pública i oberta en la qual les persones comparteixen
idees, informacions, opinions, i on, a més, neixen noves relacions i formes de comunitat.
Aquests espais, quan es valoren bé i de manera equilibrada, afavoreixen formes de diàleg i
de debat que, portades a terme amb respecte, salvaguarda de la intimitat, responsabilitat i
interès per la veritat, poden reforçar els llaços d’unitat entre les persones i promoure
eficaçment l’harmonia de la família humana. L’intercanvi d’informació pot convertir-se en
comunicació vertadera, els contactes poden transformar-se en amistat, les connexions
poden facilitar la comunió. Si les xarxes socials estan cridades a actualitzar aquesta gran
potencialitat, les persones que participen en elles han d’esforçar-se a ser autèntiques,
perquè en aquests espais no es comparteixen
només idees i informacions, sinó que, en última
instància, són elles mateixes l’objecte de la
comunicació.
El desenvolupament de les xarxes socials requereix
un compromís: les persones se senten implicades
quan han de construir relacions i trobar amistats,
quan cerquen respostes a les seves preguntes, o
es diverteixen, però també quan se senten
estimulades intel·lectualment i comparteixen
competències i coneixements. Les xarxes es
converteixen així, cada cop més, en part del teixit
de la societat, pel fet que uneixen les persones en
virtut d’aquestes necessitats fonamentals. Les
xarxes socials s’alimenten, per tant, d’aspiracions
arrelades en el cor de l’home.
La cultura de les xarxes socials i els canvis en les
formes i els estils de la comunicació suposen tot un
desafiament per als qui volen parlar de veritat i de
valors. Sovint, com passa també amb altres mitjans
de comunicació social, el significat i l’eficàcia de les
diferents formes d’expressió semblen determinats
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més per la seva popularitat que per la seva importància i validesa intrínseques. La
popularitat, per la seva part, depèn sovint més de la fama o d’estratègies persuasives que de
la lògica de l’argumentació. A vegades, la veu discreta de la raó es veu sufocada pel soroll
de tanta informació i no aconsegueix despertar l’atenció, que es reserva en canvi als qui
s’expressen de manera més persuasiva. Els mitjans de comunicació social necessiten, per
tant, del compromís de tots aquells que són conscients del valor del diàleg, del debat raonat,
de l’argumentació lògica; de persones que intenten cultivar formes de discurs i d’expressió
que apel·len a les aspiracions més nobles de qui està implicat en el procés comunicatiu. El
diàleg i el debat poden florir i créixer així mateix quan es conversa i es pren seriosament allò
que diuen aquells que sostenen idees diferents de les nostres. «Tenint en compte la
diversitat cultural, cal aconseguir que les persones no sols acceptin l’existència de la cultura
de l’altre, sinó que aspirin també a enriquir-se’n i a oferir-li el que es té de bo, de vertader i
de bell» (Discurs per a l’Encontre
amb el món de la cultura, Belém,
Lisboa, 12 de maig de 2010).
Les xarxes socials han d’afrontar
el
desafiament
de
ser
veritablement
inclusives:
d’aquesta manera es beneficiaran
de la participació plena dels
creients que volen compartir el
missatge de Jesús i els valors de
la dignitat humana que promouen
els seus ensenyaments. En
efecte, els creients adverteixen de
manera cada vegada més clara
que si la Bona Notícia no es dóna
a conèixer també en l’ambient
digital podria quedar fora de l’àmbit de l’experiència de moltes persones per a les quals
aquest espai existencial és important. L’ambient digital no és un món paral·lel o purament
virtual, sinó que forma part de la realitat quotidiana de molts, especialment dels més joves.
Les xarxes socials són el fruit de la interacció humana, però també donen nova forma a les
dinàmiques de la comunicació que crea relacions; per tant, una comprensió atenta d’aquest
ambient és el prerequisit per a una presència significativa dins seu.
La capacitat d’utilitzar els nous llenguatges és necessària no tant per a estar a l’altura dels
temps, sinó precisament per a permetre que la infinita riquesa de l’Evangeli trobi formes
d’expressió que puguin aconseguir les ments i els cors de tots. En l’ambient digital, la
paraula escrita es troba sovint acompanyada d’imatges i sons. Una comunicació eficaç, com
les paràboles de Jesús, ha d’estimular la imaginació i la sensibilitat afectiva d’aquells als
quals volem invitar a un encontre amb el misteri de l’amor de Déu. Per altra banda, sabem
que la tradició cristiana ha estat sempre rica en signes i símbols: penso, per exemple, en la
creu, les icones, el pessebre, les imatges de la Mare de Déu, els vitralls i les pintures de les
esglésies. Una part substancial del patrimoni artístic de la humanitat ha estat realitzada per
artistes i músics que han intentat expressar les veritats de la fe.
En les xarxes socials es posa de manifest l’autenticitat dels creients quan comparteixen la
font profunda de la seva esperança i de la seva alegria: la fe en el Déu ric en misericòrdia i
amor, revelat en Jesucrist. Aquest compartir consisteix no sols en l’expressió explícita de la
fe, sinó també en el testimoniatge, és a dir, «en la manera de comunicar preferències,
opcions i judicis que siguin profundament concordes amb l’evangeli, fins i tot quan no se’n
parli explícitament» (Missatge per a la Jornada mundial de les comunicacions socials 2011).
Una forma especialment significativa de donar testimoniatge és la voluntat de donar-se als
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altres mitjançant la disponibilitat per a respondre pacientment i amb respecte a les seves
preguntes i els seus dubtes en el camí de recerca de la veritat i del sentit de l’existència
humana. La presència en les xarxes socials del diàleg sobre la fe i el fet de creure confirma
la rellevància de la religió en el debat públic i social.
Per als qui han acollit amb cor obert el do de la fe, la resposta radical a les preguntes de
l’home sobre l’amor, la veritat i el significat de la vida —que estan presents en les xarxes
socials— es troba en la persona de Jesucrist. És natural que qui té fe vulgui compartir-la,
amb respecte i sensibilitat, amb les persones que troba en l’ambient digital. Però, en
definitiva, els bons fruits que el fet de compartir l’Evangeli pot donar, es deuen més a la
capacitat de la paraula de Déu de tocar els cors, que a cap esforç nostre. La confiança en el
poder de l’acció de Déu ha de ser superior a la seguretat que dipositem en l’ús dels mitjans

humans. També en l’ambient digital, en què amb facilitat s’alcen veus amb tons massa forts i
conflictius, i on a vegades es corre el risc que prevalgui el sensacionalisme, estem cridats a
un discerniment atent. I recordem, pel que fa a aquest tema, que Elies va reconèixer la veu
de Déu no en el vent fort i impetuós, ni en el terratrèmol o en el foc, sinó en el «murmuri d’un
ventijol suau» (cf. 1Re 19,11-12). Confiem que els desitjos fonamentals de l’home d’estimar i
ser estimat, de trobar significat i veritat —que Déu mateix ha posat en el cor de l’ésser
humà— facin que els homes i dones del nostre temps estiguin sempre oberts al que el beat
cardenal Newman anomenava la «llum amable» de la fe.
Les xarxes socials, a més d’instrument d’evangelització, poden ser un factor de
desenvolupament humà. Per exemple, en alguns contextos geogràfics i culturals en què els
cristians se senten aïllats, les xarxes socials permeten enfortir el sentit de la seva unitat
efectiva amb la comunitat universal dels creients. Les xarxes ofereixen la possibilitat de
compartir fàcilment els recursos espirituals i litúrgics, i fan que les persones puguin resar
amb un sentit renovat de proximitat amb els qui professen la seva mateixa fe. La implicació
autèntica i interactiva amb les qüestions i els dubtes dels qui estan lluny de la fe ens ha de
fer sentir la necessitat d’alimentar amb la pregària i la reflexió la nostra fe en la presència de
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Déu, i també la nostra caritat activa: «Si jo parlés els llenguatges dels homes i dels àngels
però no estimés, seria com una esquella sorollosa o un címbal estrident» (1Co 13,1).
Hi ha xarxes socials que, en l’ambient digital, ofereixen a l’home d’avui ocasions per a
pregar, meditar i compartir la paraula de Déu. Però aquestes xarxes també poden obrir les
portes a altres dimensions de la fe. De fet, moltes persones estan descobrint, precisament
gràcies a un contacte que va començar a la xarxa, la importància de l’encontre directe, de
l’experiència de comunitat o també de pelegrinatge, elements que són importants en el camí
de fe. Per a intentar fer present l’Evangeli en l’ambient digital, podem invitar les persones a
viure encontres de pregària o celebracions litúrgiques en llocs concrets com esglésies o
capelles. Hi ha d’haver coherència i unitat en l’expressió de la nostra fe i en el nostre
testimoniatge de l’Evangeli dins la realitat en què estem cridats a viure, tant si es tracta de la
realitat física com de la digital. Davant els altres, estem cridats a donar a conèixer l’amor de
Déu, fins als confins més remots de la terra.
Prego perquè l’Esperit de Déu us acompanyi i us il·lumini sempre, i al mateix temps us
beneeixo de cor perquè pugueu ser veritablement missatgers i testimonis de l’Evangeli.
«Aneu per tot el món i anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la creació» (Mc 16,15).
Benedictus pp. XVI
Vaticà, 24 de gener de 2013, festa de Sant Francesc de Sales

Entrevista al P. Adolfo Nicolás
"Per a la Companyia de Jesús el tema de la pobresa és central"
(7 de Maig de 2013) Entrevista al P. Adolfo Nicolás, amb motiu de la seva visita a la
Província de Castella. En ella, comenta les seves impressions arran de la recent elecció del
Papa Francesc, així com algunes de les prioritats de treball de la Companyia de Jesús en
l'actualitat, com l'educació, l'acció social o l'espiritualitat.
http://www.youtube.com/watch?v=Dnnlza_SZPY&feature=player_embedded

Cardenal BRAZ DE AVIZ: “Hemos de cambiar esta forma de hacer las
cosas en la Iglesia” (National Catholic Reporter)
Fernando Prado, cmf on 6 Mayo 2013
(ncronline.org./vidimusdominum.org.-)
Joshua J. McElwee, en su crónica de
ayer
para
el National
Catholic
Reporter sobre la Asamblea General
de la UISG, relata que el Cardenal
Joao Braz de Aviz, Prefecto de la
CIVCSVA, manifestó que lafalta de
debate entre la Congregación para
la Doctrina de la Fe y la CIVCSVA, en
torno a la polémica con la LCWR de
Estados unidos, le había causado
“mucho dolor”.
Según el periodista del NCR, el propio
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Cardenal manifestó la sorpresa de que la CIVCSVA, organismo que él dirige y que
normalmente es el organismo vaticano que trata los asuntos sobre la vida religiosa,
estuvo ajena en un principio a toda consulta o conocimiento sobre el tema de
controversia entre la Santa Sede (Doctrina de la fe) y la LCWR (órgano que representa a
la mayoría de las congregaciones religiosas femeninas de los Estados Unidos). Según relata
McElwee en su artículo, que aparece también en la página de información de la UISG, el
Cardenal Braz de Aviz se refirió en sus palabras a cómo entonces se dirigió al Card.
Levada para hacerle ver que el asunto “debía haber sido tratado antes entre ambos
dicasterios”.
El Cardenal Prefecto Braz de Aviz ofició la Eucaristía de la jornada de ayer de la Asamblea
General de la Unión Internacional de Superioras Mayores y compartió posteriormente con
ellas un buen rato de diálogo y reflexión en torno a diferentes cuestiones. Si bien ante la
asamblea el Cardenal expresó su buen trato actual con Mons. Muller y la Congregación de la
doctrina de la fe, el periodista del National Catholic Reporter refiere en su artículo que el
Cardenal Prefecto habría aseverado que “tenemos que cambiar esta forma de hacer las
cosas en la Iglesia”, refiriéndose a esa falta de entendimiento o relación antes referida.
La cuestión de la LCWR ha ocupado un lugar destacado en la Asamblea General de la
UISG. La Hermana franciscana Florence Deacon, actual presidenta de la
LCWR(Leadership Conference of Women Religious) hizo su balance de la cuestión ante la
asamblea y afirmó ante las más de 800 Superioras Generales reunidas, que “entre las
religiosas norteamericanas y la Santa Sede existen serias incomprensiones (serious
misunderstandings)”.
Según el NCR, el Card. Braz de Aviz, en rueda de prensa, comentó que entre Pedro y Pablo
también hubo problemas y que lo importante, al final de todo es que ”el Espíritu Santo es
quien ganará”.
Además, el periodista del NCR se refiere en su crónica a la homilía del Cardenal, en la
que éste reveló cómo fue el nombramiento de su nuevo Secretario para el dicasterio. Se
refirió a ello como una manera muy sencilla de proceder. A la hora de tomar la decisión
Francisco le preguntó: “¿A quién quieres como Secretario? Dame tres nombres”. Yo, dijo el
cardenal, se los di. El Papa entonces le dijo: “Entre esos tres, ¿cuál es el que prefieres?”. A
Carballo, respondió el Cardenal. Entonces dijo el Papa: “Pues muy bien” y nos dio a
Carballo. “Es una manera fantástica y sencilla de hacer las cosas: creo en tí, creo en
Carballo, pues ya está. El papa no se complica”

Comunicat de la santa Seu sobre la “col·laboració entre la Congregació
per a la doctrina de la Fe i la CIVCSVA”
Posted by Fernando Prado, cmf , 7
Mayo 2013
Ciudad del Vaticano, 7 mayo 2013
(VIS.-)- “La Congregación para la
Doctrina de la Fe y la Congregación
para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica colaboran desde
hace tiempo en un enfoque teológico
renovado de la vida religiosa en la
Iglesia. La preocupación de la Santa
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Sede, expresada parcialmente en la Evaluación Doctrinal de la Presidencia de la
Conferencia de las Superiores Religiosas de los Estados Unidos (LCWR) , está
motivada por el deseo de respaldar la vocación noble y hermosa de los religiosos, de modo
que el testimonio elocuente de la vida religiosa puede prosperar en la Iglesia en beneficio de
las generaciones futuras.
Las iniciativas de la Santa Sede en este área atañen principalmente a la fe de la Iglesia y su
expresión en la vida religiosa. La fe de la Iglesia -en el designio de amor del Padre, que
envió a su Hijo para ser nuestro Salvador, en la inspiración de la Sagrada Escritura, en el
don de la gracia a través de los sacramentos, en la naturaleza de la Iglesia, guiada por el
Espíritu Santo,- es la fe que subyace en los Consejos Evangélicos. Motiva la pasión por la
justicia, común a tantas mujeres y hombres religiosos, y busca siempre expresarse en la
caridad activa hacia los más necesitados.
Los recientes comentarios de los medios de comunicación sobre las declaraciones
efectuadas el domingo 5 de mayo, durante la Asamblea General de la Unión Internacional
de Superiores Generales por el cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada, han hecho pensar en unadivergencia entre la
Congregación para la Doctrina de la Fe y la Congregación presidida por el cardenal Braz de
Aviz en su enfoque de la renovación de la vida religiosa. Esta interpretación de las
palabras del cardenal no está justificada. Los prefectos de ambas congregaciones trabajan
en estrecha colaboración, en función de sus responsabilidades específicas, y han
colaborado en todo el proceso de la evaluación doctrinal de la LCWR. El
arzobispo Gerhard Müller, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y el
cardenal Braz de Aviz se encontraron ayery han reafirmado su compromiso común de
cara a la renovación de la vida religiosa, y en particular a la evaluación doctrinal de la LCWR
y el programa de reformas que requiere de acuerdo con los deseos del Santo Padre”.

Centenari del naixement del Gmà. Gilbert Galceran i Famadas 1912-2012
El proper 12 de maig de 2013, es tancarà el centenari del naixement del monjo cistercenc
del Monestir de Santa Maria de Solius, al Baix Empordà, Gilbert Galceran. Va néixer a
Vilanova i la Geltrú i va morir el dia 1 d'agost de l'any 2009. El seu nom de pila era Artur,
però quan va entrar a l'orde se l'anomenà Fra Gilbert.
Agustí Esteve per a Flama.info, 29 abr. 13
A part de la seva vocació de monjo
cistercenc, es va iniciar com a
estudiant a la Facultat de Medicina
de Barcelona, i l'any 1942 en
començar el darrer curs de la
carrera, va decidir fer-se monjo de
l'Orde del Císter. Va dedicar molta
part de la seva vida al pessebrisme,
primer va fer-ho a Poblet, va marxar
cap l'any 1950 a l'abadia de Santa
Maria d'Hauterive, de Fribourg
(Suissa), i l'any 1953 va ser destinat
a la seu general del císter a Roma,
allà va treballar en el món del
pessebre, amb l'associació d'Amics
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del Pessebre d'Itàlia, El Museu Colitti de Campobasso.
Va fer conferències, i moltes exposicions; i cap l'any 1970 va anar a Santa Maria de Solius,
després de recuperar-se d'una malaltia, on va construir ajudat pels seus germans de l'orde,
una gran mostra de 44 diorames, extrets de textes evàngelics, que són visitats diariament
per una quantitat de persones prou important. Podriem dir que anualment poden visitar-lo
unes 50.000 persones. Els darrers diorames els va inaugurar el Nadal de l'any 2002.
La quarantena de diorames que s'exposen a Solius són molt famosos perquè tenen un gran
valor artístic, popular i religiós. La col·lecció es va iniciar l'any 1970 de la mà del germà
Gilbert Galceran i recull la vida de Jesús, des del naixement fins a la joventut. Sempre
extrets dels textos evangèlics, la darrera escena va ser “les Bodes de Canà".
L'any 2000 va ser anomenat “Pessebrista Universal” al XVI Congrès Inernacional de
Pessebristes de Pamplona, l'any 2004 i al Congrés Estatal de Belenistes d'Espanya va rebre
el “Diploma de l'únic pessebriste que fundà tres Museus a Europa. L'any 2006 va rebre per
part de la Generalitat de Catalunya, el “Diploma de Mestre Artesà”. L'any 2006 va rebre un
homenatge Nacional al XLIV Congrès de Vic.
Com a curiositat, un d'aquests diorames, precisament de marcat caràcter català, és
actualment al Vaticà a petició del cardenal i arquebisbe de Barcelona, que va visitar
l'exposició. Esperem que aviat ens sigui retornat aquest diorama de Nadal, és a dir el
“Pessebre de la parròquia” (Glòria de Déu a dalt del cel, i a la terra pau als homes que
estima el Senyor. Lluc 2,14), al seu lloc d'origen: el monestir cistercenc de Santa Maria de
Solius, i tinguem el goig de contemplar aquesta meravella obra del germà Gilbert Galceran,
juntament amb els altres fins arribar a 38 diorames.
El Monestir de Solius té la satisfacció de poder oferir aquest servei cultural, tan propi de la
seva missió religiosa i adient a la tradició monàstica de ser acollidors amb tothom.

Canonización de la Madre Laura el próximo 12 de mayo
Madrid, 29 de abril de 2013
(IVICON).- El próximo 12 de mayo el
Papa Francisco canonizará tres
nuevos santos. En la primera
ceremonia de canonización del
Pontificado
de
Francisco
se
reconocerá a los beatos Antonio
Primaldo y sus compañeros mártires
de Italia, María Laura de Jesús
Montoya Upegui de Colombia,
fundadora de la ongregación de las religiosas misioneras de la Bienaventurada Virgen María
Inmaculada y de santa Catalina de Siena y María Guadalupe García Zavala de México,
cofundadora de la Congregación de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres.
La historia de la beata Madre Laura se caracteriza por su llamada a evangelizar a los
indígenas situados en los lugares más recónditos de la selva, donde ningún misionero
había llegado nunca. Así es como Laura en la primavera de 1914 se adentra en la selva
colombiana con seis compañeras, entre ellas, su propia madre.
Esta mujer intrépida, decidida y polifacética, nacida en la región de Antioquia (Colombia),
quiere crear un grupo de maestras catequistas que trabajen por la promoción y
evangelización del indígena.
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Como resultado de esta intuición nacen para la Iglesia las Misioneras de María
Inmaculada y Santa Catalina de Siena, más conocidas como Misioneras de la Madre
Laura o “Lauritas”. Esta congregación tiene hoy presencia en 21 países y se dedica, de
modo preferencial, a la evangelización entre los indígenas.
Entrar a analizar la obra y la personalidad de esta mujer misionera y fundadora es
encontrarse frente al apóstol de los indios que responde a las líneas trazadas por la Iglesia
en “Ad-Gentes” o “Evangelii Nuntiandi”
La Madre Laura, fue la evangelizadora más audaz y creativa que haya conocido la Iglesia
en América Latina. Por eso Juan Pablo II la calificó acertadamente como “la madre de los
indios”, el día de su beatificación el 25 de abril de 2004. Mujer portentosa que probó con
su vida, que “entre los débiles y pequeños el triunfo es reservado a la mujer”; mística y
contemplativa, se dirige a Dios diciéndole: “Yo tengo sed de verdadera dicha y sólo tú eres
verdadera fuente”; maestra de escuela, directora de colegios, escritora fecunda de 23
obras entre las cuales destacan su voluminosa Autobiografía y Voces Místicas de la
Naturaleza, instrumento de contemplación y admiración de la obra del Creador.
Ella se acercó al indio con amor y decía a sus hermanas: “Es necesario tratarlos con tal
bondad que podamos luego decirles: así es Dios y mucho más”. Habla de procedimientos
maternales, de un sistema de adaptación dentro de lo posible y permisible, a las
costumbres de los indígenas, de la necesidad de irles mostrando lentamente un afecto
desinteresado que acabara por conquistarles el corazón para Dios.
Por todo ello, Laura Montoya es pionera en la inculturación. Toda su vida estuvo animada
por un espíritu evangelizador: “Señor, no tengo otro deseo que el de veros glorificado en
todo el mundo”.
Blanca Pérez Ortiz, mml

Poblet signa un conveni amb Ensenyament per impulsar els cicles
formatius del sector agrari
(Generalitat de Catalunya |
Dij, 2/05/2013) La consellera
d’Ensenyament, Irene Rigau,
ha
destacat
que
les
pràctiques en empreses o
institucions serveixen als
estudiants de l'FP per
conèixer
la
realitat
professional i del món
laboral.
Rigau
ha
fet
aquestes declaracions en
l'acte de signatura del
conveni del Departament
d'Ensenyament
amb
el
Monestir de Santa Maria de
Poblet i la Fundació Populus
Alba, que té com a objectiu
impulsar els cicles formatius
del sector agrari que es duen a terme a l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.
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Amb aquest conveni els alumnes de l’Institut -que cursen els cicles formatius de grau mitjà
de Jardineria i floristeria, i de Treballs forestals i de conservació del medi natural; i el de grau
superior de Paisatgisme i medi rural- podran realitzar activitats formatives en uns terrenys
per enjardinar pertanyents al Monestir, com per exemple, manteniment, conservació i millora
de les zones verdes. Ho podran fer amb la col·laboració de personal expert del Monestir.
La titular d’Ensenyament ha recordat el gran actiu que és poder treballar en projectes reals
com és el paisatge de Poblet i ha afegit: "si fins ara Poblet era conegut per l'arquitectura i el
seu arxiu, esperem que ara també ho serà pel seu paisatge". També ha apuntat la idea que
els joves que treballin a Poblet fent pràctiques sentiran "el monestir més seu".
A banda de la cessió d’aquest terrenys, el Monestir i la Fundació facilitaran a l’Institut l’accés
a personal expert que pugui assessorar en continguts que requereixin la implementació de
noves tecnologies, mètodes o continguts formatius, i que es coordinarà amb el professorat
del centre educatiu. També oferiran l’equipament i les eines, així com la matèria primera i
altres elements que siguin necessaris, per a la realització de les sessions formatives en els
terrenys cedits.
El Monestir, la Fundació i l’Institut podran establir col·laboracions per donar sortida a les
plantes i arbres que es produeixin als vivers del centre educatiu. Per tant, podran acordar
conjuntament la seva destinació i distribució a fi que puguin ser utilitzats pel Monestir o
replantats en parcs i jardins vinculats a Poblet.

Teresa Forcades: "Monja revolucionaria no es el peor que me han dicho"
La impulsora de una candidatura amplia de izquierdas se descarta como diputada y asegura
que su entrada en política no sustituye su vocación
Teresa Forcades, en
'8 al dia' - A la
médico y monja
benedictina no le
molesta que la llamen
"revolucionaria" y se
descarta como
candidata o diputada
JAUME PI
02/05/2013
La Vanguardia
Primeras
adhesiones a la
plataforma de
Oliveres y Forcades
Forcades y Oliveres impulsan una candidatura para abrir un proceso constituyente en
Catalunya
A la médico, teóloga y monja benedictina Teresa Forcades no le molesta que la tilden
derevolucionaria porque "no es lo peor que me han dicho", ha ironizado. Es más, se ha
reafirmado: "Sí, soy revolucionaria, rupturista". En una entrevista en el programa 8 al dia,
la coimpulsora junto al economista Arcadi Oliveres de una amplia candidatura de
izquierdas que abra un "proceso constituyente" en Catalunya ha reiterado su confianza en
el éxito de su propuesta política a tenor de las circunstancias económicas actuales.
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Para Forcades, los cambios sociales son también una cuestión de fe: "Si no crees que algo
puede ser diferente es imposible activar las fuerzas para hacerlo posible". Forcades también
ha querido dejar claro que el cambio que se propone su posible candidatura -condicionada a
que tenga suficientes adhesiones- no es de personas, sino de modelo social. Por otro lado,
ha vuelto a descartar que tenga intención de hacer carrera política y no se ve ni como
candidata ni como diputada en el Parlament de Catalunya, además de recordar que debería
dejar el orden benedictino si optara por presentarse a unas elecciones. Pero Forcades ha
destacado que su entrada en el debate político no va a condicionar su vocación como
religiosa que, depende, como ella ha dicho, de "la llamada de Jesús".
La monja catalana, que se hizo popular por sus denuncias de la industria farmacéutica a
través de internet, se ha mostrado indignada por algunas a de las políticas de recortes que
se vienen anunciando y, en concreto, se ha referido a la última que afecta a la Dependencia.
Para Forcades, se trata de un nuevo ejemplo de "recortes a los sectores más débiles". Por
todo ello, Forcades insta a una profunda reflexión a todos los niveles sobre "cuáles deben
ser las reglas del juego que condicionan las decisiones políticas".
Hasta el momento, www.procesconstituent.cat ha recogido más de 28.000 adhesiones en
menos de un mes aunque no ha recibido todavía ningún apoyo explícito de algunas
formaciones a las que apela para que se unan a su movimiento como son la CUP, ICV o
EUiA. Entre otras cosas, Forcades y Oliveres apuestan por una "República catalana", dan
por muerto "el actual modelo político y social" y defienden medidas como el impago de la
deuda ilegítima o una banca pública.

Sobre els monestirs de Santa Maria i de Sant Benet de Montserrat
Davant d’algunes preguntes que ens han adreçat, el Monestir de Montserrat precisa que: El
Monestir de Santa Maria Montserrat (monjos) i el Monestir de Sant Benet de Montserrat
(monges), al qual pertany la Gna. Teresa Forcades, són dues comunitats benedictines
independents, que mantenen vincles fraterns amb règims jurídics diferents i separats.
Les iniciatives de la Gna. Teresa Forcades són incumbència del Monestir de Sant Benet. No
compten, per tant, (perquè no ho necessiten jurídicament ni és voluntat de cap de les dues
parts) amb l’aval del Monestir de Montserrat.
Montserrat, abril de 2013
Monestir de Sant Benet

Sant Joan de Déu obre un nou alberg per a persones sense sostre
(OHSJD 7/05/2013)
L'Orde Hospitalari de Sant
Joan de Déu Província
d'Aragó - Sant Rafael, a
través de Sant Joan de Déu
Serveis Socials Barcelona,
ha posat en marxa aquest
dilluns el seu segon centre
per a persones sense llar a
la ciutat comtal. Es tracta
d'un recurs residencial per a
60 persones al barri de
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Sarrià amb places per a homes, dones i famílies desallotjades sense fills.
"Aquest centre aportarà un nou recurs per afrontar la situació d'exclusió social en què es
troben cada vegada més persones de la nostra ciutat. Alhora reforcem un model
d'intervenció i de treball social enfocat a aconseguir treure de la situació d'exclusió el màxim
nombre de persones possibles perquè puguin restablir la seva autonomia a nivell social ",
explica el director de Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona, Joan Uribe.
Els usuaris del nou centre arribaran derivats pels serveis
d'atenció bàsics de l'Ajuntament de Barcelona, així com els
serveis especialitzats en persones sense llar. També
procediran de la taula d'emergència de Barcelona aquelles
parelles o persones individuals que estiguin en una fase
transitòria de sense llar després d'un desallotjament.
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va visitar el centre el
passat dissabte, acompanyat del germà Pascual Piles,
superior provincial.
El nou equipament ocupa uns 2.500 metres quadrats i compta amb habitacions individuals
amb llum natural, espais polivalents i zona de jardí, a més d'una bona connexió amb
transport públic al centre de la ciutat.
Sant Joan de Déu Serveis Socials - Barcelona atén diàriament 180 persones, oferint
recursos residencials a 144. A banda, també gestiona pisos per a la inclusió, ofereix suport
en la recerca de feina, gestiona PIRMIS i investiga de manera continuada en l'àmbit de
l'exclusió social. Aquest segon centre ha suposat la contractació de 15 persones, que se
sumen a l'equip de treballadors socials, integradors, educadors socials, germans i personal
d'administració i acció de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona.

Més de 1.500 persones de La Salle a la pujada a Montserrat
(La Salle - 6/05/2013)
Des de diferents orígens i a
través de diverses rutes. El
passat dissabte, 4 de maig,
més de 1.500 persones de les
escoles i grups de joves de La
Salle Catalunya van fer el
camí fins el monestir de
Montserrat en el marc de
la 36a Pujada a Peu a
Montserrat. Aquesta és una
trobada destinada a tota la
comunitat
educativa
amb
l’objectiu de compartir l’esforç,
l’amistat i el servei en un espai significatiu i envers la Moreneta, símbol de la nostra fe i del
nostre país. Una vegada més, infants, joves i no tant joves, van participar d’aquesta jornada
des de la convivència i la celebració, en contacte amb la natura i acompanyada de bon
temps, en un lloc tant representatiu per nosaltres com és Montserrat.
Durant tot el matí, els diversos grups i centres de La Salle Catalunya van anar concentrantse a la plaça del monestir, vestint-la amb el color violat de les bufandes d’aquest any, el
record d’aquesta 36a trobada. Alguns havien caminat tota la nit, recorrent els prop de 50
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quilòmetres de camí dels itineraris de Barcelona, Gallifa i la Llacuna. Fins i tot n’hi ha que
sortiren el dijous, com els alumnes de La Salle Mollerussa, que caminaren des del seu
municipi. La gran majoria, però, encarà el camí durant el matí de dissabte, sortint de
Manresa i Hostalets de Pierola,
Collbató i Monistrol.
Havent dinat, el grup “Bocins de
Gospel”, de La Salle Bonanova,
s’encarregà d’animar els participants
interpretant diverses cançons gòspel a
la plaça i a dins de la Basílica de Santa
Maria, tot acompanyant la celebració
que aquest any preparava l’escola de
Barcelona sota el lema del curs “De tu
depèn, depenc de tu”. Com cada any,
l’organització
feu
entrega
d’una
bufanda commemorativa, la número 0,
a un dels monjos de la comunitat
benedictina de Montserrat, que va
dirigir unes paraules d’agraïment i ànim a tots els participants.
El berenar i l’hora dels adéus van posar el punt i final a aquesta 36a Pujada, la qual també
es va poder seguir a través des de les xarxes socials i mitjançant l’etiqueta
de Twitter #papam2013, el canal on les diverses rutes van anar intercanviant els passos que
feien.

Pelegrinatge a Montserrat dels maristes
El 4 i 5 de maig, més de 800 persones (alumnes, educadors, pares, antics alumnes,
membres dels moviments apostòlics, germans...) dels centres escolars i de les obres socials
maristes de Catalunya han fet la peregrinació anual à la Mare de Déu de Montserrat, a peu i
seguint diferents itineraris adaptats a l’edat dels participants. L’eucaristia celebrada al
santuari ha unit els peregrins en l’acció de gràcies pel curs i en l’ofrena a Maria en aquest
inici del mes de maig.

Herbes i receptes conventuals
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De què parlem quan parlem d’interioritat?
Nou quadern dins la col·lecció EIDES
Aquest Quadern és fruit de la col·laboració entre la Fundació Jesuïtes
Educació, EIDES (Cristianisme i Justícia) i la Cova de Manresa. Totes tres
institucions han decidit que, cadascuna des de la seva tasca concreta, farien
un esforç per oferir conjuntament una atenció especial a l’adolescència i
joventut, fomentant en ells el procés de creixement en la fe i la «iniciació» en
el no fàcil camí de la interioritat.
Quadern escrit per Lluís Ylla, Xavier Melloni, Josep Mª Rambla i Mª Dolors Oller.

Sopar Col·loqui de l'acidH amb la Sra. Àngel Guiteras
Data: 13 de maig de 2013
L'horari serà de 20:30h a 23h
Lloc: sala d'actes de l'acidH c/ Milà i Fontanals, 49
Xerrada serà a càrrec de la Sra. Àngels Guiteras i portarà per títol La rellevància del tercer
sector social davant la crisi.
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.
Des de l'acidH em organitzat el "CURS BÀSIC PER A VOLUNTARIS QUE ATENEN
PERSONES AMB DISCAPACITATS: INTEL•LECTUALS, FÍSIQUES I SENSORIALS".
Les dates seran: 23 i 24 de Maig i 6 i 7 de Juny, de 15:00 a 20:00h.

Es presenta l'informe
sobre la situació de la tortura a l'Estat espanyol el 2012
Justícia i Pau, 8 mai. 13.- Per novè any consecutiu la
Coordinadora per a la Prevenció i Denúncia de la
Tortura (CPDT), de la qual forma part Justícia i Pau,
presenta l'informe sobre la situació de la tortura a
l'Estat espanyol el 2012, en el qual es recullen i
s'analitzen 288 situacions, en què es van produir agressions i/o
maltractaments contra 851 persones. Aquestes xifres no
coincideixen amb el nombre de causes penals obertes per
tortura i/o maltractaments, ja que una mateixa denúncia pot
donar lloc a una o a diverses causes, depenent de les
circumstàncies. Alguns casos han estat exclosos per petició dels
agredits, altres perquè la informació rebuda és insuficient o no
estava prou contrastada. També cal tenir en compte que un
nombre de casos de tortura i/o agressions de les Forces i
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Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) o Funcionaris d'Institucions Penitenciàries (FIIPP) no
es denuncien mai, ni davant dels tribunals de justícia ni davant de cap altra instància, pública
o privada, especialment per part de col•lectius com el de les persones migrants i/o preses.
La Coordinadora per la Prevenció i Denúncia de la Tortura (CPDT) és una plataforma
integrada per organitzacions que lluiten contra la tortura i en defensa dels drets humans,
agrupades amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes
internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol.

FTC Jornada Acadèmica sobre L’Evangeli de Marc
Et comunico que dijous vinent, dia 16, de 9.30 a
13.30h, la Facultat de Teologia de Catalunya
celebra
una
Jornada
Acadèmica
sobre
L’Evangeli de Marc. Les sessions tindran lloc a
l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona
(Diputació, 231. Barcelona).
La Jornada pretén mantenir el costum dels darrers
anys de dedicar l’atenció a l’estat actual de la
investigació en qüestions relacionades amb la
Bíblia i els inicis del cristianisme. La presentació
anirà a càrrec del Dr. Armand Puig, degà de la
Facultat de Teologia de Catalunya, a les 9.30h.
Cal destacar la valuosa presència del Dr. Camille
Focant, professor emèrit de la Facultat de Teologia
de la Université Catholique de Louvain, un conegut
i experimentat estudiós del món bíblic, i
especialment de l’Evangeli de Marc, sobre el qual
ha escrit uns quants llibres i articles. El professor
Focant impartirà dues ponències: La Llei com a
Bona nova en Marc (9.45h) i El temple com a
casa de pregària per a tots els pobles (10.45h).
A continuació, el Dr. Xavier Matoses, professor de la Pontifícia Universitat Salesiana de
Roma, exposarà (11.45h) el resultats principals de la seva tesi doctoral sobre “Escoltar” en
l’Evangeli de Marc, defensada fa pocs mesos a la Facultat de Teologia de Catalunya.
I, finalment, el Dr. Agustí Borrell, cap del Departament de Sagrada Escriptura de la Facultat
de Teologia de Catalunya, oferirà una reflexió sobre L’Evangeli de Marc com a cristologia
narrativa.
Aquesta Jornada Acadèmica constitueix l’inici d’un cicle dedicat als evangelis del Nou
Testament, que està previst que continuï en els propers anys.

Reforma o ruptura?
Itziar González, Joan Majó i Gerardo Pissarello debatran a Cristianisme i Justícia
sobre les possibilitats de reformar el sistema actual o bé apostar per un procés
rupturista
La crisi està deixant una societat trencada en dos: els nivells d'exclusió social afecten a
gairebé una de cada tres persones, l'atur juvenil és el més alt de tot el món occidental i les
desigualtats socials estan erosionant la cohesió social. A tot això cal afegir una crisi
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institucional extraordinària, avalada pels nombrosos casos de corrupció i també per la
creixent desafecció social cap als partits i el conjunt de les institucions.
Amb aquest rerefons està revifant un debat polític que planteja una disjuntiva entre reforma o
ruptura. Per una banda hi ha veus que parlen de la necessitat d’obrir un procés constituent,
de repensar un nou contracte social o de “resetejar” el sistema. Per altra banda hi ha qui
aposta per una reforma a fons (del sistema electoral, del finançament de partits o de la
mateixa Constitució).
Davant d’aquesta situació, el centre d’estudis
Cristianisme
i
Justícia
(www.cristianismeijusticia.net) vol oferir un espai
públic que serveixi per a reflexionar al respecte,
coincidint amb el segon aniversari de l’inici del
moviment 15M. És per això que el proper 13 de
maig a les 19.30h hem convocat tres persones a
presentar el seu punt de vista sobre aquesta
disjuntiva: “reforma o ruptura?”
Els demanarem si és possible pensar en una
reforma del sistema actual o si ha arribat el
moment d’apostar per un procés rupturista. I, en qualsevol d’aquests casos, com hauria de
ser aquest procés i qui hi hauria de participar?
Comptarem amb la participació de tres persones que, des de diferents espais i
organitzacions, estan compromesos en la crítica a la situació actual i la necessitat de cercar
mecanismes per a la millora del funcionament de la nostra societat.
Taula Rodona: “Reforma o ruptura? Cap a un nou contracte social”
Ponents:

Itziar González, arquitecte i urbanista. Fou regidora de Ciutat Vella de Barcelona.

Joan Majó, enginyer i polític, ex Ministre d’Indústria i Energia.

Gerardo Pissarello, professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de
Barcelona i vicepresident de l’Observatori DESC
Presenta i modera: Óscar Mateos, cap de l’àrea social de Cristianisme i Justícia.
Dia: dilluns, 13 de maig
Hora: 19:30h
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona)
Entrada lliure

Església: pertinença i co-responsabilitat
L’acte serà presentat per Enric Juliana, director adjunt de La Vanguardia i hi intervindran:
Josep M. Carbonell i Abelló, president de la Fundació i degà de la Facultat de Comunicació
Blanquerna, Josep M. Cullell i Nadal, economista i degà del Col·legi d'Auditors del Vaticà,
Jordi López Camps, exdirector general d'Afers Religiosos, Josep Miró i Ardèvol, president
d'e-cristians i membre del Consell Pontifici per als Laics, i Francesc Torralba, catedràtic de
filosofia de la URL i consultor del Consell Pontifici de la Cultura.
DIA: dilluns 13 de maig
LLOC: Il·lustre col·legi d'Advocats de Barcelona (Mallorca, 283 - Barcelona).
HORA: 19'30h
ACTE PÚBLIC
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Sessió de reflexió i estudi
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.
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 - Zona mediterrània, i
Eulàlia Reguant, coordinadora del GIT de Barcelona i

Assistents

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.
2.
3.
4.
5.
6.
Confirmació

Pregària
Salutació i presentació de la reunió
Presentació de la banca ètica [FIARE]
Diàleg amb els ponents
Intercanvi per grups entre els participants sobre temes
d’administració provincial o general
Conclusions, si és el cas

Confirmeu l’assistència a l’URC, exclusivament a través del correu
electrònic: sec.urc@confer,es

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
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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

Agenda
2013
10
15

MAIG
dv.
dc.

Junta Directiva URC 10,30
Reunió conjunta dela CET (Conferència Episcopal Tarraconense) i l’URC
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat (Delegació de Vida Consagrada): excursió
25
ds.
trobada per a religiosos i religioses
dg. Jornada Pro Orantibus
26
Bisbat de Terrassa (Delegació de la Vida Consagrada): Vespres al monestir
dg.
contemplatiu de les Benedictines de Puiggraciós
29-30 dc-dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona.

Contacta amb nosaltres
Lluís Serra
Noemí Pujol
Web
Facebook
Twitter

Secretari general de l’URC i director del CEVRE
Secretaria de l’URC i del CEVRE
Informatiu Horeb
Unió de Religiosos de Catalunya
Unió de Religiosos de Catalunya
URC Unió Religiosos

sec.general@urc.cat
info@urc.cat
horeb@urc.cat
www.urc.cat
www.facebook.com
@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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