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 “Tot i la fusió de províncies franciscanes espanyoles, mantindrem la nostra identitat, 
cultura i llengua” 

 
El capítol provincial dels franciscans de Catalunya s’ha reunit per darrera vegada, del 29 
d’abril al 3 de maig el 2013, atès que set províncies s’uneixen en una sola amb seu a Madrid. 
Amb tot, els franciscans volen mantenir l’esperança i la identitat. Com sempre, humilment, 
sense soroll. 

 A un any dels 800 anys del pas de sant Francesc per les nostres terres, el secretari es 
pregunta sobre si podem tancar així, sense més, la nostra història. La resposta l’ha trobat en 
la crònica que a partir d’ara continuarà. 

Ha estat un capítol trist, per raó de ser-ne l’últim: la melangia i l’enyor del passat, del 
què perdem i de la vellesa que ens va embolcallant imperceptiblement i minva les nostres 
il·lusions rovellades pel temps. Però més que això hauria de ser un moment de perfecta 
alegria, de frontissa, de renovació. Sí: sant Francesc va passar predicant l’amor el 1214 i els 
seus frares, de gana que passaven, van robar raïm. La nostra manera de viure la pobresa al 
llarg de vuit-cents anys ha estat peculiar: essent de vegades fraticels, essent de vegades 
austeríssims com a Escornalbou, essent inventors del Fons Comú, com una eina de 
solidaritat real entre els frares i la societat. Hem estat una província fraterna: hem viscut vuit 
segles al costat del poble, millor dit, essent poble. Hem estat franciscanitzadors de la 
societat, fent dels qui ens envoltaven gent més lliure, més autèntica, més en harmonia amb 
la creació i amb els altres homes. Recordem així el mestratge del beat Ramon Llull, els 
consells de Francesc Eiximenis, la pedagogia d’Anselm Turmeda, la severitat de vida de 
sant Salvador d’Horta, Pasqual Bailon, Àngel del Pas, Bonaventura Gran... Recordem que 
hem estat grans missioners d’aquesta igualtat fraterna: a la Xina, des del beat Joan de 
Piancarpino fins al P. Berengueres; a l’Amèrica, des dels desobedients californians que 
fundaren San Francisco, fins als frares de la Pampa argentina, passant per Bolívia i el Perú; 

Eucaristia concelebrada al Santuari de Sant Antoni de Barcelona com a Cloenda del Capítol 
Provincial dels Franciscans de la Província de Sant Salvador d’Horta de Catalunya 

(3 de maig del 2013) . 

MANIFEST DELS FRANCISCANS DE CATALUNYA 
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des dels buscadors de les terres del Prest Joan a l’Àfrica fins al P. Massana... Sí: recordem 
que hem estat poble i som poble: des dels almoiners fins als grans homes de ciència, des 
dels assistents de clarisses fins als poetes com Mn. Cinto Verdaguer. Recordem, a més, que 
mai no ens hem aliat amb els poderosos, sinó amb els qui no tenen veu, en una feina humil, 
callada, perseverant, gens estrepitosa. Donant-ho tot per l’Església i pels pobres. Per això no 
tenim molt patrimoni, sinó que el nostre bagatge, al final del camí, és que podem afirmar, 
amb modèstia, però amb fermesa, que hem intentar complir la dita de Francesc: “vull portar-
los tots al Paradís!” I, finalment, recordem que com a Província, hem patit persecució i 
violència. Cremats per la Inquisició, defensors en la Guerra del Francès, carlins, màrtirs de la 
Guerra Civil... Vam sorgir com a independents el 1559 i ens van escombrar el 1835. Van 
reaparèixer coma Província el 1878 i desapareixerem el 2015. Hem fet poble i som poble: 
per tant, mai no caducarem mai del tot. Això ens empeny a anar endavant, amb les migrades 
forces que ens queden, sabent que si desapareixem algun dia llunyà, voldrà dir que part 
essencial del nostre poble també s’haurà oblidat. L’estil franciscà que representem ens fa 
sentir nans a esquenes de gegants, com afirma la dita llatina medieval, però tal volta, 
resistint els contratemps i esperançats i il·lusionats en el futur, tan de bo algun dia també 
nosaltres siguem considerats gegants o, almenys, nans, en la gran cadena de la vida 
franciscana. Ens globalitzem. I què? Seguirà viva la idea: “Qui per fra, qui per germà, tot el 
món és franciscà”.                       

Fra Agustí Boadas, secretari del capítol 

 

 

 
 

  

Foto del Ministre General dels franciscans ara arquebisbe-bisbe i Secretari de la CIVCSVA 
amb el pectoral senzill que portarà: El Crist de Sant Damià. 

El Crist de Sant Damià 
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Presentació de la Biblioteca del Catalanisme. Auditori RBA - 8/05/2013 

M. H. President de la Generalitat de Catalunya, President del Grup de comunicació RBA, 
MM. HH. Senyors, Autoritats, Senyores i Senyors. 

La meva presència en aquest acte podria semblar poc justificada si no m’hagués deixat 
convèncer per tres motivacions que giren entorn de la Biblioteca del Catalanisme que ha 
començat a editar el grup RBA. En primer lloc, cal dir que un bon nombre dels autors de la 
col·lecció van tenir relació directa o indirecta amb Montserrat. En segon lloc, la voluntat de 
transversalitat que caracteritza els textos que formaran la Biblioteca es troba en plena 
sintonia amb l’esperit d’acolliment i de col·laboració amb tothom que ha marcat la tasca feta 
des de Montserrat des de fa molts anys. I en tercer lloc, la possibilitat que m’ofereix la 
invitació del president del Grup de Comunicació RBA, Sr. Ricardo Rodrigo, de compartir amb 
vostès –des de la meva condició de monjo i de ciutadà– algunes conviccions personals 
sobre el que podríem anomenar “els valors del catalanisme”. Aquesta invitació va més enllà 
de la meva trajectòria personal; es basa en el fet que Montserrat, amb el seu abat al 
capdavant, ha estat des de fa molts anys representatiu i en cert sentit aglutinador del 
catalanisme, d’un catalanisme obert, sobre tot des de la Renaixença i més encara des de 
l’abat Antoni M. Marcet, elegit ara fa cent anys. 

Només cal fer una ullada als volums projectats a la Biblioteca del Catalanisme per adonar-se 
que una bona colla dels autors seleccionats tenen un lloc dins la història del nostre monestir, 
començant pel bisbe Torras i Bages, que hi volgué rebre la consagració episcopal i que va 
escriure la famosa Visita espiritual a la Mare de Déu de Montserrat, i acabant per Pierre 
Vilar, que va treballar una setmana a la nostra Biblioteca quan preparava un llibre sobre la 
guerra civil espanyola, i que mantingué una excel·lent amistat amb alguns dels nostres 

Abat Josep Maria Soler, Monestir de Montserrat 
Els valors del catalanisme, com a factor de cohesió social 
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monjos. Aquesta nòmina s’allargaria molt si pensàvem en Joan Maragall –que va escriure 
tantes coses bones sobre Montserrat–, en Lluís Nicolau d’Olwer –del qual guardem com un 
tresor l’important arxiu que va acumular fins al 1939–, en Francesc Cambó –tan amic de 
l’abat Marcet i del P. Bonaventura Ubach–, en Josep Benet –antic escolà i factòtum de les 
Festes de l’Entronització de la Mare de Déu de 1947, que durant dos anys varen representar 
un sotrac dins el món reclòs del primer franquisme, i que no solament tingué un enorme 
ressò a tot Catalunya, sinó que arribà també fins a les Illes Balears i al País Valencià–, en 
Jaume Vicens Vives –que intervingué en sessions d’estudi organitzades a Montserrat, en les 
quals va prendre part, entre altres Raimon Galí i Jaume Lorés, tots dos íntims amics de 
l’abat Cassià M. Just–, en Ramon Trias Fargas –que, com Jordi Pujol i tants altres, fou acollit 
al nostre monestir en moments en què el dret de reunió era negat pel règim del general 
Franco, de la mateixa manera que ho foren Josep Pallach i molts altres simpatitzants del 
socialisme o del comunisme–. Aquesta relació de persones tan diverses amb Montserrat, em 
fa pensar en la tasca que continua duent a terme el nostre monestir a través de la revista 

Serra d’0r, en la qual han 
participat des del primer 
moment persones de totes les 
tendències, sempre dins d’un 
respecte mutu i amb la voluntat 
de formar part del que en el 
seu moment es deia una 
“plataforma unitària”, que 
ajudés a una reflexió en comú i 
contribuís a cercar camins per 
sortir dels atzucacs de cada 
moment. 

 Aquest breu repàs ja dóna 
idea de la posició de 
Montserrat en la societat civil 

catalana i de la voluntat del monestir d’oferir un espai de trobada, un lloc d’encontre civilitzat, 
respectuós i democràtic, en el qual es puguin confrontar les maneres diferents, 
complementàries o a voltes contrastades, de veure i de viure la polis, és a dir l’articulació 
dels individus i de la societat orientada al bé comú. Aquí trobem el segon argument a favor 
de la meva presència entre vostès. És el que podríem anomenar transversalitat, que per a 
mi es caracteritza no sols pel fet de ser-hi tots o si més no d’aplegar la majoria, d’acollir 
persones de mentalitat diversa i de posicions polítiques prou diferents, sinó que a més abriga 
el desig d’establir lligams forts entre aquestes persones per compartir els valors fonamentals. 
Un element important de l’antropologia cristiana, que crec que s’ha integrat de ple en el 
catalanisme, és el que postula l’existència d’un nucli en la persona humana que li dóna la 
seva dignitat específica, que per això mereix el màxim respecte, que és comú a tothom i a 
partir del qual es poden teixir relacions fermes entre les persones, més enllà de les 
diferències de pensament, de condició social, de tarannà, d’edat, de cultura o de 
procedència. En el moment actual, em sembla de la màxima urgència que a tots els nivells 
de la nostra societat hi hagi persones que, amb paciència i amb constància, es decideixin a 
re-teixir aquesta malla que s’ha esquinçat per massa llocs. La situació, en alguns aspectes, 
és extremadament difícil, a causa dels efectes de la crisi econòmica, de la crisi de diverses 
institucions que són fonamentals per a la democràcia i de la crisi de valors que hi ha en el 
fons de totes els altres crisis actuals. Tot això, unit al descobriment de tants casos de 
corrupció produeix una fatiga i un desencís en molta gent, i porta a una indiferència creixent 
respecte a la cosa pública, a la no participació, o a l’espera d’algú que prometi l’arribada del 
paradís ideal. 
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Amb aquesta reflexió estic entrant en el tercer dels arguments que justifiquen la meva 
presència aquesta nit. Els organitzadors m’han demanat que comparteixi, en veu alta, 
algunes reflexions personals sobre els valors del catalanisme. La primera cosa que voldria 
dir, en aquest sentit, és que per catalanisme entenc un projecte integrador, compatible amb 
visions diferents del país, que tenen com a denominador comú l’amor i la defensa de la 
llengua, de la cultura, de la personalitat de Catalunya, dels seus costums, de les seves 
tradicions, etc. Als qui creuen que el catalanisme inocula en la societat un element de divisió, 
jo els diria que de fet s’esdevé tot el contrari. Precisament si el seu fonament i el seu objectiu 
és l’amor, el respecte, la defensa i la promoció de tot allò que configura la nostra realitat 
personal i col·lectiva, això porta a sumar esforços, a reunir voluntats, a incorporar diferents 
punts de vista, i troba en la integració social la seva resposta pràctica més explícita. Una 
integració que implica una gran permeabilitat a l’hora d’assimilar la realitat catalana per part 
dels qui vénen de fora i també d’assumir el millor que ells aporten per part dels qui ja es 
troben aquí, i que significa també el funcionament més àgil possible de l’anomenat “ascensor 
social”. 

 Un segon element fonamental del catalanisme és l’acceptació de les regles del joc 
democràtic, tal com es coneix en les societats occidentals modernes. Això vol dir el rebuig 
net i absolut de qualsevol mena de violència i de joc brut que condueixi a denigrar les 
persones i les institucions. D’altra banda, demana un esforç de regeneració democràtica que 
permeti la màxima participació dels ciutadans en la “cosa pública”, amb un sistema 
representatiu transparent i al menys burocratitzat possible. Aquesta “cultura democràtica” ha 
d’anar impregnant no sols el món 
de la política, sinó tots els estrats 
de la societat, de manera que es 
pugui viure i aplicar des de les 
reunions dels veïns de l’escala 
fins al Parlament. 

L’amor al país, que he apuntat 
com a característica del 
catalanisme, suposa vetllar per 
les persones concretes i per les 
riqueses naturals del país. Quan 
dic “vetllar per les persones” 
estic pensant en dos extrems, 
que podrien incloure tot l’arc 
social: des de l’atenció a les persones grans o discapacitades o més fràgils per la raó que 
sigui, amb la implantació de les polítiques socials que això comporta, fins a l’interès a oferir 
oportunitats als qui despunten pel seu talent, per la seva capacitat de creativitat, d’innovació 
o de voluntat emprenedora. 

En referència a l’interès pels més desafavorits, una virtut social que promou el catalanisme 
és la solidaritat. Penso aquí en totes aquelles estructures, fruit de la generositat i de 
l’altruisme, per tal de donar suport als més febles i de corregir els desequilibris estructurals 
que comporta tota societat humana, i que van de la “solidaritat familiar” fins a les fundacions i 
ong’s que treballen a favor del mal anomenat “quart món” (si em permeten un parèntesi 
explicatiu, dic “mal anomenat” perquè amb això de classificar el món en primer, segon, tercer 
i quart, ens podem acabar creient que no tenen res a veure l’un amb l’altre, quan en realitat 
les causes de la seva existència estan estretament connectades). 
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Un altre valor que no podem oblidar és l’amor a la llengua i la cultura. En aquest sentit és 
important el conreu de la llengua en tots els seus registres, des dels més col·loquials fins als 
més especialitzats, i al mateix temps el treball per elaborar una cultura sòlida i consistent, 
capaç de confrontar-se amb els canvis que comporta el pas del temps, i de trobar un lloc 
digne i respectable en el món. En aquest sentit, el catalanisme ha proposat sempre un 
equilibri dinàmic i enriquidor entre la defensa de la pròpia identitat i l’obertura a altres 
realitats socials i al món. En la dialèctica actual entre identitat local i globalització, el 
catalanisme és una proposta seriosa amb un recorregut consistent des de fa més d’un segle. 

Hi ha alguns valors del catalanisme que podríem resumir dins l’àmbit de les virtuts 
personals, com ara la tenacitat, la constància, el sentit de responsabilitat, l’esforç personal i 
la recerca de l’excel·lència, etc. Algú podria objectar que això no és exclusiu del catalanisme, 
i és cert. Però no ho és pas menys el fet que la proposta catalanista ha incidit d’una manera 
especial a promoure aquestes virtuts personals, a difondre-les i a crear les condicions 
socials necessàries perquè es puguin desenvolupar. 

Evidentment, també hi ha defectes; diria que no tant en el catalanisme com en els catalans, 
per dir-ho així. En vull remarcar alguns perquè encara són un perill. Els historiadors diuen 
que al llarg dels temps els catalans hem tingut unamor extraordinari a la llibertat, però 
hem d’anar amb compte perquè quan aquest esperit de llibertat no és moderat per la 
consciència ètica, pot degenerar en discòrdia, en enfrontaments que no saben veure la part 

positiva de l’altre, en un 
hipercriticisme estèril 
que remarca més el 
que separa que no pas 
el  que uneix; això s’ha 
donat en les èpoques 
més dolentes de la 
nostra història i hem 
d’evitar-ho en el 
moment actual tant 
delicat. És característic 
i fins emblemàtic parlar 
del seny dels catalans; 
però, de vegades, 
fàcilment es passa a la 
rauxa, com observa 
Vicenç Vives (a Notícia 
de Catalunya, un dels 
títols de la Biblioteca), i 

deixar-nos portar per actituds eixelebrades, sense una reflexió seriosa prèvia. Els catalans 
som fàcils per a la ironia, que de vegades és positiva perquè facilita la relativització de les 
coses i porta a un sa realisme; però pot ser autodestructiva si erosiona aspectes 
fonamentals de la vida personal o col·lectiva o bé si degenera en burla. Els catalans tenim 
fama de ser molt treballadors, i certament és una virtut nostra; però tenim el perill de veure 
el treball només en funció de l’individu, oblidant que el propi treball ha de ser sempre solidari 
i estar al servei de la societat, particularment dels més febles. Catalunya ha tingut 
una tradició familiar sòlida, que ha donat consistència al nostre poble i li ha permès (i li 
permet ara amb la crisi) de superar situacions difícils; cal vetllar, però, perquè l’estructura 
familiar, que ha d’afrontar nous reptes davant els nous models que li ofereix la societat, no 
es desvirtuï i pugui continuar essent un element de sosteniment dels seus membres i de 
dinamisme i cohesió social. 
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Aquest de la cohesió social és un valor fonamental, al qual ja m’he referit abans en parlar 
de latransversalitat. La convivència pacífica i constructiva és un element clau, així com la 
integració dels nou-vinguts, amb igualtat de drets i d’obligacions, tal com ja he dit més 
amunt. 

La relació entre iniciativa privada i sector públic és un camp que ha tingut poques 
possibilitats de desenvolupar-se en el catalanisme, per raons històriques, i que només en els 
darrers trenta anys ha pogut iniciar-se d’una manera més plena. Potser per aquest motiu es 
ressent dels problemes i dels vicis de la manca d’experiència i de perspectiva històrica. És 
evident que les institucions públiques de Catalunya han de defensar i promoure els valors 
del catalanisme, però també 
és clar que la iniciativa 
privada ha de jugar el paper 
que li correspon, com a 
expressió de la vinculació 
personal i col·lectiva amb els 
ideals de país que es 
defensen. 

Fer un front comú “en contra 
de” sempre és més fàcil que 
fer-lo “a favor” d’una proposta 
constructiva. Establir aliances 
per lluitar contra una injustícia 
o per superar una situació 
hostil no costa tant com teixir 
relacions amb un objectiu comú a assolir. La proposta del  catalanisme entenc que no és una 
proposta “en contra de”, si no “a favor de”. Li pot resultar més difícil reunir el consens 
necessari, bàsic i imprescindible per incidir en la societat, pot ser més complicat integrar-hi 
visions i sensibilitats diferents, però té l’avantatge d’oferir un projecte engrescador, de llarg 
recorregut, que implica aportar i desenvolupar el millor de les persones i de la societat i que 
busca una articulació prou equilibrada entre l’arrelament a la pròpia terra, a la pròpia llengua, 
a la pròpia societat i l’obertura al món, a la humanitat entera. 

En la línia que he anat exposant, estic convençut que en el moment present, en el qual es 
respira tanta incertesa davant el futur, i hi ha tanta recerca de raons per a l’esperança, és 
molt important teixir capil·laritats entre les diverses formes que pren el catalanisme. Per això 
cal recuperar i potenciar la confiança mútua i establir un diàleg sincer que posi l’interès del 
País –que vol dir l’interès del bé comú- per damunt dels interessos particulars i per damunt  
de les opcions tactistes de mirada curta. És hora de sumar esforços, més del que s’ha fet 
fins ara, conscients que per arribar a acords de fons calen renúncies. Teixir aquestes 
capil·laritats que demanen confiança i diàleg ha de ser obra de tots, dels partits polítics, dels 
responsables de les institucions i de l’administració pública, dels agents socials i econòmics, 
dels mitjans de comunicació, de la societat civil a tots els seus nivells. Ens hi juguem el futur 
i no sé si ens queda massa temps per a posar-nos-hi activament, si no volem que ja sigui 
massa tard. 

No hi fa res que hi hagi opinions oposades. El que cal és una reflexió en comú, feta 
generosament per servei als ciutadans del país i amb voluntat d’arribar a consensos amplis 
per cercar camins de sortida de la situació actual tant a nivell econòmic com social. 
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Els valors del catalanisme, ens ensenyen que és hora de treballar, per part de tots, en un 
projecte integrador, que pot ser compatible amb visions diverses i amb propostes de 
prioritats diferents pel que fa a resoldre els problemes. Però hi pot haver –i hi ha- una base 
prou àmplia compartida pel que fa a moltes qüestions importants. La visió que puc tenir des 
de Montserrat, em diu que hi ha bona voluntat i desig de diàleg en els que han de fer el 
treball de teixir capil·laritats, però que, per diverses raons, costa molt de traduir-ho al dia a 
dia. 

Sóc un monjo i no tinc la preparació per a proposar solucions concretes. Ni em toca com a 
eclesiàstic, perquè això correspon a l’àmbit de la societat, que és aconfessional o laica (no 
laïcista), en una tasca conjunta de creients i no creients. Sí que m’he atrevit, a causa de la 
invitació rebuda, a presentar, sense voler ser exhaustiu, uns valors que ha tingut el 
catalanisme. Prenent, però, el símil de la Biblioteca del Catalanisme, crec que no podem 
quedar-nos com els volums de la col·lecció, cadascun amb el seu ric contingut, però l’un al 
costat de l’altre, sense interrelacionar-se. Cal que hi continuï havent transversalitat, 
intercanvi d’idees; cal que les diverses sensibilitats del catalanisme actual dialoguin els uns 
amb els altres i arribin a concrecions. La gran majoria de la societat ho espera. Si continuem 
aprenent, doncs, del llegat que ens han transmès els autors que han parlat del catalanisme i 
han reflexionat sobre els seus valors, podrem treure’n uns ensenyaments molt vàlids per al 
present i per al futur de Catalunya. Moltes gràcies! 

Josep M. Soler, Abat de Montserrat 

Barcelona, 7 de maig de 2013   

  

 

(Jesuïtes |13/05/2013 ) El diari Regió 7 i la Televisió de Manresa reconeixen cada any, amb 
aquests premis, a persones i entitats de la Catalunya Central. La Cova Sant Ignasi de 
Manresa rebrà el Premi Ambaixador, perquè “res no ha projectat tant el nom de Manresa pel 
món com el fet d’haver estat bressol del pensament de Sant Ignasi”. Segons el jurat “el premi 
Ambaixador es lliura a un patrimoni religiós que projecta Manresa al món com cap altra cosa, 

La Cova Sant Ignasi de Manresa, Premi Ambaixador 

http://jesuites.net/la-cova-sant-ignasi-entre-les-institucions-guardonades-amb-els-premis-regi%C3%B3-7-tvm
http://www.covamanresa.cat/
http://www.covamanresa.cat/
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molt més en l’any en què un jesuïta que s’ha format en l’esperit que sant Ignasi va concebre 
a Manresa ha estat elegit Papa”. Els guardons es lliuraran el dimarts 21 de maig en un acte 
a la sala Plana de l’Om de Fundació Catalunya-La Pedrera, a Manresa, amb l’assistència del 
president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, de l’alcalde de Manresa, Valentí 
Junyent, i de nombroses personalitats. 

La Cova Sant Ignasi de Manresa és un centre internacional d'espiritualitat dels Jesuïtes de 
Catalunya. Acull visitants i pelegrins que volen visitar el Santuari i la Cova on Ignasi de 
Loiola, fundador de la Companyia de Jesús, va viure una profunda experiència espiritual. El 
centre ofereix una programació d'activitats encaminades al creixement personal i 
l'experiència espiritual, des dels Exercicis Espirituals segons la pedagogia ignasiana, fins a 
tallers diversos com els d'educació de la interioritat, adreçats a joves i a educadors/es. La 
Cova de Manresa és punt de referència de l'espiritualitat ignasiana, i convoca diversos 
cursos i trobades d'aprofundiment que acullen persones d'arreu del món. També és el 
punt d'arribada del Camí Ignasià, la ruta de peregrinatge que comença al Santuari de Loiola, 
a Guipúscoa, i que segueix el camí que va fer l'any 1522 Ignasi de Loiola i que el portà fins a 
Montserrat i finalment, Manresa. 

 

 

 
(IEMC | 18/01/2013) L’Institut Emmanuel de Catalunya i la Facultat de Filosofia de Catalunya 
han decidit atorgar el Reconeixement Emmanuel Mounier 2013 a la germana Missionera 
Franciscana Teresa Losada. Aquest premi se suma al Memorial Cassià Just que va rebre el 
passat mes de març. Losada és doctora en filologia semítica i fundadora de la Casa de la 
Cultura Musulmana (Bayt-Al-Thaqafa), institució dedicada a ajudar els immigrants àrabs a 
Catalunya, mitjançant la seva integració social i lingüístico-cultural, així com la promoció 
laboral, especialment en la protecció de la dona i dels infants, sense perdre els arrels de la 
pròpia llengua i cultura, ni les conviccions islàmiques que professen. 

L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya (IEMC) amb la col·laboració de laFacultat de 
Filosofia de Catalunya de la Universitat Ramon Llull atorga cada any el Reconeixement 
Emmanuel Mounier a aquelles persones o institucions que destaquin per actituds i activitats 

Teresa Losada, premi Mounier 2013 

http://www.caminoignaciano.org/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/19658
http://www.catalunyareligio.cat/articles/23440
http://www.catalunyareligio.cat/articles/23440
http://institut-emmanuel-mounier-catalunya.webs.com/
http://www.filosofia.url.edu/
http://www.filosofia.url.edu/
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que expressin les qualitats més apreciades de la persona humana, tan en l’àmbit intel·lectual 
com pràctic, en l’horitzó del pensament personalista, sota les característiques del compromís 
amb el creixement de l’ésser humà i amb l’avançament comunitari vers un món més just i 
habitable. 

De les qualitats que el Reconeixement Mounier valora per atorgar aquest guardó, considera 
que Teresa Losada ha posat en relleu durant molts anys el compromís en la seva actuació 
pacient i constant en favor de l’acompliment real dels drets i oportunitats de les persones 
immigrants àrabs, en el convenciment que el coneixement d’altres persones, cultures i 
religions, a més de fomentar la tolerància i el respecte mutu, ajuda també a tothom, 
immigrants i autòctons, a aprofundir en les pròpies conviccions. 

El guardó serà lliurat a Teresa Losada el dia 16 de maig de 2013 a les 19h a la Sala Sant 
Jordi de la Facultat de Filosofia de Catalunya, a l’edifici del Seminari de Barcelona, en un 
acte previ a la sessió ordinària de l’Aula Mounier.  

 

 

 
 

 

Organitza: Delegació de Pastoral de Joventut de l’arquebisbat de Barcelona 
Lloc: Escola Maristes La Immaculada, c. València, 370, Barcelona 
Dia: divendres, 17 de maig 
Hora: 21 h 

 

 

 
JORNADA ACADÈMICA SOBRE “L’EVANGELI DE MARC” 
Organitza: Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona 
Dia: dijous, 16 de maig 
Hora: de 9.30 a 13.30 h 
Més informació: congressos@teologia-catalunya.cat 
Programa: 
09.30 h – Presentació de la Jornada, a càrrec del Dr. Armand Puig, degà-president de la 
FTC 
09.45 h – Ponència: “La Llei com a Bona nova en Marc” 
                Dr. Camille Focant, professor emèrit de la Facultat de Teologia de la Universitat  
                Catòlica de Louvain 
10.30 h – Pausa 
10.45 h – Ponència: “El temple que esdevé casa de pregària per a tots els pobles (Marc 

11,15)” 
                Dr. Camille Focant 

Activitats formatives 

Estació d’enllaç: Connecta’t a la fe!  
Concurs: Posa en joc els teus talents! 
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11.30 h – Diàleg 
11.45 h – Ponència: “‘Escoltar’ en l’Evangeli de 
Marc” 
                Dr. Xavier Matoses, professor de la 
Universitat Pontifícia Salesiana 
12.30 h – Pausa 
12.45 h – Ponència: “L’Evangeli de Marc, una 
cristologia narrativa” 
                Dr. Agustí Borrell, professor de la 
Facultat de Teologia de Catalunya 
13.30 h – Cloenda de la Jornada 
 
CICLE “SOCIETAT, CREENÇA I 
PENSAMENT”. Sessió sobre “Sortides de la 
crisi. Propostes per a una economia més justa 
i solidària” 
Organitzen: Fundació Claret, Justícia i Pau, 
Institut de Tecnoètica i La Salle Campus 
Barcelona-URL 
Moderador: Ramon Ollé, delegat de Mitjans de 
Comunicació Social de l’arquebisbat de Barcelona 
Ponents: Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona; Antoni Abad, president de 
CECOT i  Joan Costa, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya 
Dia: dijous, 16 de maig 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Hora: 19 h 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE SI TERESA DE JESÚS VOLVIERA HOY, DE MARIA 
VICTÒRIA MOLINS 
A càrrec de: M. Victòria Molins, autora del llibre 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Día: dimecres, 22 de maig 
Hora: 19 h 

 

 

 

fecc informa 13.05.2013, núm. 469 
 
Fa un any, quan es parlava d’incorporar la matèria d’emprenedoria a l’ensenyament 
secundari, es van alçar algunes veus que qualificaven la proposta de moda; d’altres 
afirmaven que es tractava d’introduir a les escoles quelcom que ja s’hi treballava des de feia 
temps, per bé que amb d’altres denominacions; i encara uns tercers es van lamentar que, 
per enèsima vegada, a l’escola se li encomanessin noves demandes i responsabilitats. 

No faltava raó a cap d’aquestes veus crítiques. Però, alhora, calia dir -i així ho vàrem fer- 
que els valors i actituds associats a l’emprenedoria són més necessaris que mai i, si l’escola 
pot fer-hi alguna cosa més per desenvolupar-los entre l’alumnat, cal intentar-ho. 

Encara mes, dèiem -i convé recordar-ho- que les escoles privades i d’iniciativa social són 
fruit d’aquest mateix esperit, d’aquests mateixos valors i aquestes mateixes actituds. Potser 
el concert educatiu ens ha tingut uns anys adormits i la crisi ens ha despertat de cop, de tal 

Necessitem escoles emprenedores; necessitem formar estudiants 
emprenedors 
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manera que ens hem trobat amb els braços lligats pel citat concert, però ja sense l’esperit 
inicial. 

Els cinquantenaris, els centenaris, els cent-cinquantanaris i d’altres celebracions de més 
anys encara, freqüents en el col·lectiu de les escoles cristianes, són indicatius de centres 
que neixen molt abans de cap concert educatiu i des de la capacitat emprenedora de molts i 
moltes persones; en molts casos, fundadores no sols d’una escola en un indret concret, sinó 
institucions que han impulsat escoles i iniciatives educatives i socials que han traspassat 
fronteres! 

Quin bagatge més valuós, quin testimoni més lluminós! Perquè ja no ens creiem les veus 
que afirmen displicentment que això (referint-se a l’emprenedoria) és una moda passatgera, 
una dèria del govern o una distracció més per a l’escola. L’ús i abús del terme 
“emprenedoria” pot tenir elements propis de les modes, però no ens equivoquem pel que fa 
a allò essencial. 

Aquest dijous a la tarda celebrem una jornada-seminari sobre emprenedoria per ajudar a 
incorporar aquesta dimensió en els nostres continguts educatius. La ponència inicial, a més 
a més, també pot ser d’interès per repensar fins a quin punt les nostres escoles mantenen 
l’esperit emprenedor sense el qual no existirien. Una petita contribució al treball que molts ja 
esteu fent i que esperem que tingui continuïtat i amplitud. 

Howard Gardner a Barcelona 

 Howard Gardner, catedràtic de Harvard i conegut mundialment per haver reformulat el 
concepte d’intel·ligència amb la seva teoria de les intel·ligències múltiples, és reconegut com 
un dels científics més influents en l’àmbit de les ciències socials. 

Gardner va dictar una brillant conferència el passat divendres a Barcelona davant les més de 
1.800 persones que van omplir el Palau de Congressos de Catalunya, situat a l’Avinguda 
Diagonal de la capital catalana. Aquest acte no estava organitzat per cap administració 
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pública, ni per cap gran universitat ni centre científic, sinó per un col·legi del nostre col·lectiu: 
el Col·legi Montserrat de Barcelona. Uns alumnes del mateix col·legi van introduir el ponent i 
van presentar l’acte. 

Gardner havia passat el dia al Col·legi Montserrat i, al matí, s’havia adreçat als alumnes en 
el marc dels actes d’inauguració d’unes noves instal·lacions que milloren els espais del 
centre. A la conferència del vespre, Gardner no va tenir cap dubte a posar aquesta escola 
com a exemple de bona aplicació pedagògica de la seva teoria. 

Quan parlem de la necessitat de ser més i més emprenedors des de les nostres escoles, ens 
referim també a això. No només a la gran capacitat d’innovació pedagògica del Col·legi 
Montserrat, que és el més important i que està acreditat des de fa temps, sinó també a 
quelcom que pot semblar més anecdòtic, però que és significatiu: la gosadia d’una escola 
d’esdevenir amfitriona d’una figura científica referent mundial com Gardner, organitzar-ne 
una conferència i atreure’n centenars de persones interessades en un dels millors i més 
grans espais per a conferències de Barcelona –previ pagament d’entrada, ja que l’acte no 
estava subvencionat per ningú i devia comportar uns costos ben notables. 

 

 

 
La Unió Internacional de 
Superiores Generals va 
celebrar la seva XIX 
assemblea plenària a 
Roma, els dies 3 al 7 del 
present mes de maig. Vam 
assistir 820 superiores 
generals de totes les parts 
del mon, i va haver-hi una 
representació de Catalunya, 
amb un bon nombre de 
superiores generals que 
tenim la casa general a 
Catalunya. 

La Unió Internacional de 
Superiores Generals va ser 
constituïda al 1965, com a 
fruit del Concili Vaticà II, per 

a promoure la col·laboració fraterna entre la Vida Religiosa Apostòlica femenina. Actualment 
està integrada per 2000 Superiores Generals de tot el mon. 

A la UISG es veu expressada entre el seus membres la diversitat de carismes i cultures, i es 
promou la identitat comuna de seguir a Crist en la Vida Religiosa Apostòlica per l’anunci del 
Regne de Déu. 

Cada tres anys organitza una Assemblea plenària, que aquest any va tenir per títol: No será 
así entre vosotras (Mt 20, 26). El servicio de la autoridad según el evangelio. Les 
ponències de cada dia van estar a càrrec de religioses de diferents congregacions religioses, 
menys un dia que la va fer una laica, amb el tema La autoridad en la Biblia. Totes elles amb 
un alt nivell de preparació. Els temes van ser excel·lents: Perspectivas posteriores al concilio 
Vaticano II sobre el liderazgo religioso, Compañerismo de gracia: una metáfora para el 
liderazgo religioso hoy, El ejercicio de la autoridad en una comunidad adulta y La autoridad 
de los que sufren. 

Assemblea de la UISG 
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Ens va venir a visitar i compartir amb nosaltres, el cardenal Joâo Braz de Aviz, prefecte de la 
Congregació dels Instituts de Vida Consagrada i les Societats de Vida Apostòlica, el qual 
també va presidir la Eucaristia d’aquell dia. Va ser molt planer i proper a nosaltres, i ens va 
animar i recolzar. 

La Eucaristia de la cloenda la va presidir el nou secretari de la Congregació, P. José 
Rodríguez Carballo, qui es va presentar com un germà per a nosaltres, de manera senzilla i 
cordial. 

Al final de tot vam tenir la gran sort de que el Papa Francesc ens rebés en audiència el dia 8, 
una mica abans de l’audiència general dels dimecres. Va ser un autèntic regal per a totes 
nosaltres. Com que ja s’han escrit moltes coses sobre el contingut d’aquesta audiència, no 
dic res més que les seves paraules les guardem dins nostre i les agraïm de tot cor. Són 
moments de gràcia que rebem en nom de les nostres Congregacions. 

Consol Muñoz, fmic 

 
 

 

 
Madrid, 13 de mayo de 2013 (IVICON).- En la tarde del jueves 9 de mayo, el grupo de 
delegadas eligió la nueva Presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales: 
Sr. Carmen SAMMUT (Malta) Hermanas Misioneras de N.S. de África 
Con ella, se eligió el nuevo Consejo Directivo de la UISG. 
Sr. Sally HODGDON (USA) Hermanas de San José de Chambéry – Vice-Presidente 
Sr. Oonah O’SHEA (Australia) Religiosas de Nuestra Señora de Sion 
Sr. Filo HIROTA (Japón) Hermanas Misioneras Mercedarias de Bérriz 
Sr. Veronica OPENIBO (Nigeria) Sociedad del S. Niño Jesús 
Sr. Patricia BYRNE (Irlanda) Hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo 
Sr. Izabela SWIERAD (Polonia) Hermanas Misioneras del Apostolado Católico (Pallottinas) 

Nou Consell Directiu de la UISG 



16 
 

Sr. Loiri LAZZAROTTO (Brazil) Hermanas de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
de Lourdes 
Sustitutas: 
Sr. Asunción CODES (España) Compañía de Santa Teresa 
Sr. Teresina MARRA (Italia) Hermanas de la Santísima Madre Dolorosa 
 

 

 

 

 
(14/05/2013) Des del passat 6 de 
maig i fins el proper dia 17, la 
Casa Generalícia de La Salle a 
Roma acull la II Assemblea 
Internacional per a la Missió 
Educativa Lasal·liana (AIMEL), 
formada per 184 germans i seglars 
de tots els districtes de l’Institut. 
D’entre els assistents, hi participa, 
com a delegat del Districte 
ARLEP,Jordi Jover, delegat de 
Formació, Missió Compartida i 
Associació de La Salle 
Catalunya. Com expert també hi 
va intervenir Francesc Torralba. 

Durant els diversos de 
l’assemblea, els delegats han avaluat, reflexionat i treballat al voltant del camí que ha 
d’emprendre l’Institut en els propers set anys. No és un procés fàcil, cal treballar-ho bé, 
traduir-ho simultànimanent i consensuar. Per això han estat treballant des de l’inici amb 
diversos grups de treball per llengua i temàtica: la pedagogia lasal·liana, l’evangelització i la 
pastoral, i la comunitat educativa. Per fer-ho més amè i acompanyar-ho d’un símbol, els 
diversos punts i moments s’han anat vestint amb el pas de les estacions de l’any, començant 
amb la tardor com a símbol del present i arribant fins a la primavera i l’estiu (per a oferir 
respostes fermes i innovadores als reptes plantejats), tot passant per l’hivern, moment en 
què s’han estat treballat els desafiaments futurs. Entre d’altres, es comencen a intuir temes 
com la formació del professorat, les comunitats de fe, el treball pastoral en contextos de 
multiculturalitat i multireligiositat, l’associació i la sostenibilitat de les obres educatives. 

A l'acte d’inauguració hi van pendre part uns 200 infants i adolescents de l’Scola La Salle 
que interpretaren diverses cançons per a donar la benvinguda als assistents. A continuació, 
cada jove va buscar a un assembleista que tenia assignat, amb qui intercanviaren una 
estrella de ceràmica per un cor escrit amb el seu nom. Ja a l’auditori, la comissió 
preparatòria va dirigir unes paraules als assembleistes. El germà Superior General, Álvaro 
Rodríguez, va destacar en el discurs inaugural que l’AIMEL està formada “per membres 
d’una família compromesa amb la mateixa missió per a plantejar el futur de La Salle en el 
servei educatiu dels infants i joves, especialment d’aquelles i aquells més desafavorits,  
despreciats,  exclosos i oblidats del nostre món” i instà els assistents a tenir present aquests 
joves en els diferents moments de l’assemblea i a reconèixer que compartim amb ells la 
mateixa vocació. 

184 germans i seglars que marcaran el camí de La Salle 
per als propers set anys 

https://sites.google.com/a/lasalle.org/prova-ai-2013/home
https://sites.google.com/a/lasalle.org/prova-ai-2013/home
https://sites.google.com/a/lasalle.org/prova-ai-2013/home
http://www.lasalle.es/
http://www.lasalle.es/
http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalle.cat/
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L’assemblea, que s’allargarà fins el proper divendres 17 de maig, està comptant dia a dia 
amb la col·laboració de diverses persones expertes, del propi Institut i també de fora. Entre 
d’altres, hi assistí el passat dimartsFrancesc Torralba, catedràtic d’Ètica aplicada i professor 
en filosofia i antropologia de la Universitat Ramon Llull que va pronuncià la ponència “Quin 
tipus d’educació cal oferir en un context plural i especialment de cara els grups més 
vulnerables de la nostra societat?”.   

 

 

 

(Teresianes | 14/05/2013) 36 germanes i laics provinents de 13 països d’Europa, Àfrica i 
Amèrica on la congregació desenvolupa la seva tasca educativa, s'han reunit a la Trobada 
Internacional de delegades d’educació i membres dels equips provincials d’educació de 
la Companyia de Santa Teresa de Jesús. En aquesta ocasió els treballs es centraven en 
l’àmbit escolar i es va fer del 19 d’abril al 3 de maig al Centre Sant Enric d’Ossó, de Jesús-
Tortosa, amb activitats i visites per tot Catalunya. 

Amb el rerefons del lema “Junts eduquem”, la trobada tenia cinc objectius: aprofundir en la 
mística de l'educació teresiana; reflexionar sobre aspectes importants del nostre ésser 
d’educadors avui; orientar la nostra missió educativa a l'escola de cara als propers anys; 
ampliar el sentit de missió compartida: fer camí junts, compartir experiències, realitats, reptes 
... per créixer com a comunitats educatives. Al llarg de la trobada van compartir espais de 
reflexió, de pregària, d’intercanvi d’experiències, de programació de futur . 

Responsables internacionals d’educació de les Teresianes 
es reuneixen a Catalunya 

http://www.catalunyareligio.cat/bloc/primum-vivere
http://www.teresianes.org/
http://www.teresianes.org/
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Un matí dedicat a presentar la vida de les diferents escoles que la Companyia té en el món 
va donar inici a la trobada. La tarda va estar dedicada a retrobar-se amb la persona de “Sant 
Enric d’Ossó, educador”, acompanyats per la teresiana Gemma Bel. Els següents dies van 
acompanyar i orientar la feinaXavier Melgarejo, Carmen Jalón, Angélica Morales i la 
religiosa de Jesús-Maria Junkal Guevara. 

Les visites a Vinebre, poble on va néixer Sant Enric d’Ossó, fundador de la Companyia de 
Santa Teresa, a Montserrat, a la Sagrada Família, al col.legi de Ganduxer i a Tortosa van 
apropar els assistents de tot el món a les arrels de la Companyia i a la cultura del poble 
català. La visita al col·legi Montserrat, a Vallvidrera, va serp per conèixer una interessant 
experiència pedagògica. 

La trobada es va cloure amb una celebració de l’Eucaristia presidida per Josep Lluís Arín, 
administrador diocesà de Tortosa, que va encoratjar els assistents a “evangelitzar des de les 
escoles” , a portar el missatge de Jesús amb la paraula i la persona . 

 

 
Homilia del papa Francesc a la Plaça de Sant Pere del Vaticà en ocasió de la 
canonització dels Màrtirs italians d'Òtranto, i de les religioses Laura Montoya de 
Colòmbia i Maria Guadalupe García Zavala de Mèxic 12 de maig de 2013 

L'any 1480 unes 800 persones 
van ser decapitades prop 
d'Òtranto pel fet de refusar-se 
a renegar la pròpia fe cristiana. 

"D'on van trobar la força per a 
mantenir-se fidels?" es 
pregunta el papa. "Doncs 
precisament en la fe, que ens 
fa veure més enllà dels nostres 
límits humans, més enllà de les 
fronteres de la vida terrena, 
 ens fa contemplar «cels 
oberts» - com diu sant Esteve- 
i el Crist vivent a la dreta del 
Pare. Estimats amics, 
conservem la fe que hem rebut 
i que és el nostre tresor 
veritable, renovem la nostra fidelitat al Senyor, fins i tot enmig dels obstacles i de les 
incomprensions; Déu no permetrà mai que ens falti la força i la serenor. Tot venerant els 
sants d'Òtranto, demanem a Déu que sostingui molts cristians que precisament en aquests 
temps i i en molts llocs del món, encara pateixen violències avui, i els doni el coratge de la 
fidelitat de respondre al mal amb el bé". 

"Santa Laura Montoya va ser instrument d'evangelització, primer com a mestra, i després 
com a mare espiritual dels indígenes, als quals va infondre esperança, acollint-los amb 
aquell amor après de Déu, i portant-los a Ell amb una eficaç pedagogia que respectava la 
seva cultura i s'hi contraposava". 

Papa Francesc: "El cor aburgesat ens paralitza" 

http://www.catalunyareligio.cat/bloc/fam-lia-escola
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"Aquesta primera santa nascuda en la bella terra colombiana ens ensenya a ser generosos 
amb Déu, a no viure la fe aïlladament -com si es pogués viure la fe ailladament- sinó a 
comunicar-la, a irradiar la joia de l'Evangeli amb la paraula i el testimoni de vida allà on ens 
trobem. Arreu on siguem cal irradiar la vida de l'Evangeli. Ens ensenya a veure el rostre de 
Jesús reflectit en l'altre, a vèncer la indiferència i l'individualisme que correix les comunitats 
cristianes i correix el nostre propi cor, i ens ensenya a acollir tothom sense prejudicis, sense 
discriminació, sense reticència, amb amor autèntic, donant a tothom el millor de nosaltres 
mateixos i, sobretot, compartint amb ells el més valuós que tenim, que no són les nostres 
obres o les nostres organitzacions, no. El més valuós que tenim és Crist i el seu Evangeli". 

Francesc explica com Santa Guadalupe García Zavala va renunciar a una vida còmoda per 
seguir la crida de Jesús. "Quin mal que fan la vida còmoda, el benestar... El cor aburgesat 
ens paralitza". En canvi, Santa Guadalupe “va ensenyar a estimar la pobresa per poder 
estimar els més pobres i els malalts. La Mare Lupita s'agenollava al terra de l'hospital davant 
dels malalts, davant dels abandonats per servir-los amb tendresa i compassió. I a això 
s'anomena «tocar la carn de Crist»". 

"Aquesta nova santa mexicana ens convida a estimar com Jesús ens va estimar, i això 
implica no tancar-se en un mateix, en els propis problemes, en les pròpies idees, en els 
propis interessos, en aquell petit món que ens fa tant de mal, sinó a sortir i a anar a trobar 
 qui té necessitat d'atenció, comprensió i ajut, per portar-li la càlida proximitat de l'amor de 
Déu, a través de gestos concrets de delicadesa, d'afecte sincer i d'amor". 
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"Els sants proclamats avui també susciten preguntes en la nostra vida: de quina manera sóc 
jo fidel a l'Evangeli? Fem-nos aquesta pregunta al llarg del dia d’avui: i jo, com sóc fidel a 
Crist? Sóc capaç de mostrar la meva fe amb respecte però també amb valentia? Em fixo en 
els altres, me n'adono de qui passa necessitats, veig en tothom germans i germanes per 
estimar? Demanem, per interecessió de la Beata Verge Maria i dels nous Sants, que el 
Senyor ompli la nostra vida amb la joia del seu amor. Que així sigui".   

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 

 
 
 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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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. 

 

 
 

 

 L ’any 1988 els bisbes catalans van posar 
en marxa el Seminari Major Interdiocesà. 
Una institució ubicada a Barcelona i que 
des de fa 25 anys acull seminaristes de 
diversos bisbats de Catalunya. “Signes 
dels temps” visita aquest seminari, 
repassa la seva història i recull el 

testimoni dels joves que volen ser capellans. 
 
Altres temes: 
- 50 anys de l’Escola Pia al Senegal. Entrevista a l’escolapi Josep 
Maria Canet. 

TV3 Signes dels Temps. "Seminari Interdiocesà" 

Sessió de reflexió i estudi 
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- 200 anys del naixement de Maria Gay Tibau, fundadora de l’Institut de Religioses Sant 
Josep de Girona. Conversa amb Maria Carmen Cid, religiosa de Sant Josep de Girona. 
- “Any de la fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen en 
què creuen i per què creuen. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 
Data: diumenge 19 de maig de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Casal de Pau és un Centre Residencial de les Germanes Nostra Senyora de la 
Consolació multifuncional:Centre d'Espiritualitat, Casa de Repòs, Casa de Colònies, Alberg 
de Turisme Rural... situat a 3 Km d'Arbúcies (Girona) en plena naturalesa dins el Parc 
Natural del Montseny. 
24-3 Juny (8 dies) - Pare Jaume Boada 
15-24 Juliol (8 dies) - P. Domingo Escuder 
5-14 Agost (8 dies) - Josep M. Bullich, sj 
10-19 Setembre (8 dies) - Gabriel Villanova, sj  
Para inscripciones pueden ponerse en contacto con nosotros a través de esta misma 
dirección de e-mail (casaldepau@gmail.com) o llamando al Tel.972860324. 
 
 
 
 

 2013   MAIG 

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

26 dg. Jornada Pro Orantibus 

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

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

 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 

Agenda 

Exercicis espirituals 2013 al Casal de Pau 
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