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L’Església celebra la Jornada «Pro 
Orantibus» 

Catalunya Cristiana  - El diumenge 26 
de maig, solemnitat de la Santíssima 
Trinitat, se celebra la Jornada Pro 
Orantibus, amb el lema «Sentinelles 
de la pregària. Vida contemplativa en 
l’Any de la Fe». L’Església vol que en 
aquest dia es pregui pels consagrats i 
consagrades en la vida 
contemplativa, a més de prendre 
consciència, valorar i agrair-ne la 
presència. 

Un dels objectius d’aquesta jornada 
és donar a conèixer la vocació 
específicament contemplativa i 
promoure iniciatives pastorals per 
incentivar la vida de pregària i la 
dimensió contemplativa en les 
Esglésies particulars. 

Amb motiu d’aquesta celebració, el 
bisbe de Santander i president de la 
Comissió Episcopal de Vida 
Consagrada, Vicente Jiménez 
Zamora, ha escrit un missatge en el 
qual destaca: «Les persones 
contemplatives vigilen com sentinelles 
dia i nit igual que les verges prudents 
l’arribada de l’espòs amb l’oli de la 
seva fe, que encén la flama de la caritat. Els monjos i les monges són a l’Església sentinelles 
de la pregària contemplativa per a la trobada amb l’Espòs Jesucrist, que és l’essencial.» 

Mons. Jiménez recorda que els monestirs són «un oasi de silenci orant i eloqüent sota l’acció 
de l’Esperit Sant. Són espais dedicats a l’escolta atenta de l’EsperitSant, font perenne de 
vida, que omple el cor amb l’íntima certesa d’haver estat fundats per estimar, lloar i servir». 

En el seu missatge, considera que les persones 
contemplatives sempre «apunten al que és 
fonamental i essencial. (...) Representen una crida 
providencial a viure la vocació de caminar pels 
horitzons il·limitats del que és diví». 

El bisbe també demana ajudar econòmicament els 
monestirs en les seves necessitats materials, ja que 
«sabem que les monges i els monjos són persones 
que, pel seu habitual silenci i discreció, no acostumen 
a demanar; però són ben creditores de les nostres 
almoines i generositat, i ens pagaran amb escreix, i 
ens aconseguiran del Senyor gràcies i benediccions 
de molt més valor».                         

 

La vida contemplativa, oasi de silenci i pregària 
 

«Les persones 
contemplatives 
representen una 
crida providencial 
a viure la vocació de 
caminar pels horitzons 
il·limitats del que 

és diví» 
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Els dies 14 i 15 de maig de 2013 ha tingut lloc la reunió núm. 206 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La 
reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells i hi han assistit tots els seus 
membres. 

En començar, i després de la pregària inicial, l’arquebisbe Jaume Pujol ha expressat la 
felicitació de l’episcopat català al papa Francesc, alhora que ha demanat al Senyor que li 
atorgui la fortalesa Apostòlica per ser principi i fonament visible de la unitat en la fe i de la 
comunió en la caritat. 
Així mateix, en nom de tots els bisbes, Mons. Pujol ha felicitat el cardenal Lluís Martínez 
Sistach per haver estat guardonat amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, 
distinció que li fou lliurada el passat 9 d’abril. El Sr. Cardenal ha reafirmat, tal com digué en 
el discurs que pronuncià aquell dia, que considerava la distinció també com un 
reconeixement a la tasca de l'Església a Catalunya. 
 
1. Els bisbes s’han reunit amb la Junta Directiva i altres representants de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) per dialogar amb ells sobre «la vida religiosa i les 
fronteres geogràfiques, socials i culturals de l’evangelització: el nou areòpag de la 
missió».  
En nom dels religiosos han fet les diverses intervencions el provincial dels claretians i 
president de l’URC, Màxim Muñoz, que ha introduït les ponències amb la reflexió sobre les 
claus d’interpretació de la proposició 50 del Sínode sobre la Nova Evangelització i el 
testimoniatge de vida com «poderós anunci de l’Evangeli»; el provincial dels carmelites 
descalços, Agustí Borrell, que ha presentat les noves fronteres geogràfiques de la missió; la 

Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió núm. 206 
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germana teresiana Victòria Molins que ha parlat de la frontera social: presència en la 
pobresa, marginació i exclusió social; el jesuïta Llorenç Puig, director de Cristianisme i 
Justícia, que ha parlat de la frontera cultural que inclou dedicacions molt diverses com 
l’educació, el diàleg fe-ciència, la interculturalitat; i l’abadessa del monestir benedictí de Sant 
Pere de les Puel·les, Esperança Atarés, que ha presentat l’aportació de la vida 
contemplativa en aquests nous areòpags de la missió. 
En un interessant diàleg entre tots s’ha posat en relleu el bon clima de col·laboració que hi 
ha en la majoria de casos, així com la necessitat i la voluntat d’intensificar les mútues 
relacions amb esperit de confiança per fer més fecunda la missió evangelitzadora de 
l’Església 
Els bisbes han felicitat els religiosos per tot el treball que estan fent en aquests camps, 
agraint els carismes que la vida consagrada aporta al conjunt de tota l’Església i més en 
concret a les Esglésies diocesanes que formen la Conferència Episcopal Tarraconense. 
 
2. Els bisbes han rebut una àmplia informació sobre Catalonia Sacra, una iniciativa de 
promoció conjunta del patrimoni cultural dels bisbats de Catalunya, creada en el si del 
Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l’Art Sagrat. 
Mons. Francesc Pardo, responsable d’aquest àmbit pastoral, ha informat detalladament 
sobre tot el que s’ha fet durant l’any 2012, així com també sobre els projectes que s’estan 
iniciant i les propostes d’accions per al 2013. 
 
3. Els bisbes han reflexionat llargament sobre diverses qüestions relacionades amb la 
pastoral de joventut i han estudiat l’exhaustiu informe sobre les activitats portades a terme 
pel Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ) que els ha presentat Mons. Francesc Pardo, 
bisbe encarregat d’aquest àmbit pastoral.  
Han rebut també les informacions sobre la propera Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) a 
Rio de Janeiro, a la qual hi aniran alguns joves de les nostres diòcesis. Per a aquells joves 
als quals no els és possible fer aquest viatge, les delegacions de joventut oferiran una 
trobada a Llinars del Vallès coincidint amb les dates de la JMJ. 
Els bisbes han decidit convocar el proper Aplec de l’Esperit per la Pentecosta del 2014 a 
Banyoles (bisbat de Girona). 
 
4.- L’arquebisbe Pujol ha explicat als 
bisbes la preparació de la beatificació 
dels màrtirs del segle XX, que es 
portarà a terme a Tarragona el proper 
13 d’octubre, entre els que hi ha el 
bisbe auxiliar de Tarragona, Mons. 
Manuel Borràs; el bisbe de Lleida, 
Mons. Salvi Huix i un gran grup de 
preveres, religiosos, religioses i laics 
de totes les diòcesis de la 
Tarraconense. En l’Any de la Fe, els 
màrtirs són un veritable testimoni 
d’una fe viscuda amb radicalitat, 
entrega i entusiasme. Els bisbes animen tots els fidels a preparar-se espiritualment per 
aquest esdeveniment eclesial tan significatiu. 
 
5.- Els bisbes han rebut per part del Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach diverses 
informacions sobre el Centre d’Estudis Pastorals, així com també sobre les noves propostes 
dels cursos de llicència de la Facultat de Teologia de Catalunya. 
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6.- A proposta de Mons. Jaume Pujol, els bisbes han donat el parer positiu al nomenament 
de president i vicepresidenta de l’Associació Bíblica de Catalunya, en les persones de Mn. 
Joan Magí i Ferré i la Sra. Maria de l’Esperança Amill Rocamora, tots dos de l’arxidiòcesi de 
Tarragona. 
S’ha nomenat també com a Director del Secretariat Interdiocesà de la Pastoral Obrera de 
Catalunya a Mn. Josep Baena Iniesta, prevere del bisbat de Terrassa, i com a consiliari de la 
Joventut Obrera Catòlica a Mn. Emilià Almodòvar Molina, prevere de l’arquebisbat de 
Barcelona. 
Així mateix els bisbes han nomenat comissaris generals de Minyons Escoltes i Guies Sant 
Jordi la Sra. Trini Molist Solvas i el Sr. Lluís Marco i Planells. 
 

Tarragona, 15 de maig de 2013 

 
 

 

 

 

El 15 de maig de 2013, dimecres, va celebrar-se una reunió conjunta de la Conferència 
Episcopal Tarraconense amb la Junta Directiva de l’URC al Santuari de Nostra Senyora de 
Loreto (Pares Rogacionistes) a Tarragona. La sessió matinal, acabada amb un dinar de 
germanor, va tractar sobre  “La vida religiosa i les fronteres geogràfiques, socials i culturals 
de l’evangelització: el nou areòpag de la missió”, a partir de la proposició 50 del Sínode la 
Nova Evangelització. 
A més de la Junta, van participar-hiper part de l’URC Margarita Bofarull, religiosa del Sagrat 
Cor i vicepresidenta de CONFER, Mª Victòria Molins, teresiana, Llorenç Puig, jesuïta, i 
Esperança Atarés, abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puel•les. Aquests tres darrers 
en qualitat de ponents. 

 
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.  

CET – Conferència Episcopal Tarraconense 

URC – Unió de Religiosos de Catalunya 
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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. 
 
Esquema dels continguts de la sessió 

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 fe-cultura, 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).  

Tot seguit, es publica una síntesi de les intervencions realitzades per representants de l’URC 
i que van ser dialogades amplament per tots els assistents, en un clima obert d’intercanvi i 
aprofundiment. 

 

 

 

 
Tema: La vida religiosa i les fronteres geogràfiques, socials i culturals de 
l’evangelització: el nou areòpag de la missió 
 
Presentació de la proposició n. 50 del Sínode de Bisbes sobre la nova evangelització 
 
Ens esperona el reconeixement que la proposició fa de l’aportació que al llarg de la seva 
història ha fet la vida consagrada a l’evangelització: “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”.  
 
La proposició 50 se situa entre un conjunt d’elles que s’adrecen als diferents protagonistes 
de l’evangelització, destacant la seva aportació específica i oferint-los horitzons pel seu 
testimoniatge i treball: laics (45), home i dona (46) formació d’evangelitzadors (47) la família 
cristiana (48)  els ministres ordenats (49), els joves (51). 

Presentació de la proposició n. 50 del Sínode de Bisbes sobre la nova 
evangelització – P. Màxim Muñoz, claretià i president de l’URC 
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Totes elles es troben precedits per la proposta 43 en què situa aquesta varietat de dons 
carismàtics i jeràrquics dins de la visió conciliar d’una Església de comunió en funció de la 
missió. Tots  els  dons  provenen  de l’Esperit,  tant  els  jeràrquics  com  els  carismàtics,  i  
tots  són  "coessencials"  en  la  vida  de l’Església  i  en  el  desenvolupament  de  la  seva  
missió.  Es  fa  una  menció  especial  a  la  vida consagrada  demanant-li  una  plena  
inserció  en  la  comunió  eclesial  i  una  contribució  a l’evangelització des del seu carisma.  
És en aquest context que cal entendre el que el Sínode diu “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. 
Ni la VR, ni els pastors, ni els laics fem “la nostra missió”, sinó la “missió de l’Església” que 
continua la “missió de Crist” en funció sempre de la “missio Dei”. Això ens invita a conrear 
actituds de confiança mútua, de col·laboració, de respecte al carisma i ministeri de cadascú, 
d’obediència a Déu i a l’Evangeli de Jesucrist a través de la mediació dels qui tenen el servei 
del govern. 
 
El testimoniatge de vida com “poderós anunci de l’Evangeli”  
 

La forma de vida que assumim els religiosos està cridada a visibilitzar amb més claredat la 
primacia de Déu en una vida humana i en una comunitat, i també a assumir missions que 
demanen una gran disponibilitat i despreniment. 
 

Això ha esta així des dels inicis de la VC, però és cert que potser el naixement de famílies 
religioses més abocades al servei 
apostòlic en les seves diverses formes 
(predicació, atenció a la salut, a 
l’ensenyament, etc.) han pogut anar 
posant l’accent més en el fer que en el 
ser. Ja fa temps que en les orientacions 
eclesials i dins mateix de les 
Congregacions religioses s’està 
accentuant amb força que la gran 
aportació de la VC es troba precisament 
en el testimoni que pot donar de vida 
evangèlica, de vida centrada en Déu. 
 

Ser signes de transcendència, de valors espirituals com decisius per a una vida és una cosa 
que forma part essencial de la vida religiosa. 
Amb senzillesa i humilitat hem reconegut la nostra mediocritat espiritual, la nostra excessiva 
acomodació a determinats "anti-valors" de la nostra societat com és l'individualisme, el 
consumisme, la poca capacitat de renúncia i d'esforç, el "ateisme pràctic" que de fet no 
compta amb Déu en el dia a dia... Les nostres Congregacions en són ben conscients i estan 
portant a terme una diversitat de projectes de cara a una profunda renovació espiritual. 
Hem percebut que la nostra opció per la vida religiosa, el nostre testimoni , no té sentit si no 
viu i transmet evangeli, presència de Déu, sentit de transcendència. Si la vida religiosa té 
algun sentit en l'Europa descristianitzada és per la seva testimoni de transcendència, per la 
vivència i transmissió d'espiritualitat, pel seu estil de vida "alternatiu", i això no és possible 
sense un "re-centrament" en l'essencial: l'experiència de Déu que, en el cas del cristianisme, 
està intrínsecament vinculada al servei als germans.  
 
Però cal plantejar aquesta aportació principal de la VR a l’evangelització no com un 
desequilibri cap a la dimensió espiritual, en reacció contra un excessiu accent posant en les 
accions i les obres. Certament hem patit en tot el procés postconciliar aquest desequilibris 
d’un espiritualisme desencarnat i d’una encarnació “des-espiritualitzada”. Crec que hem de 
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mantenir-nos en l’equilibri assolit ja en el Concili i culminat a VC, especialment les 
Congregacions anomenades de “vida activa”: les nostres activitats apostòliques troben el 
seu sentit i arrelament, inspiració i capacitat testimonial en la nostra fondària espiritual, i la 
nostra espiritualitat troba la seva verificació, aliment i concreció en els nostres compromisos 
apostòlics. Hem de ser “Contemplatius en l’acció”. 
 

Ens agrada, a més, que el Sínode insisteixi en la dimensió comunitària del nostre 
testimoniatge, perquè forma part essencial de la Vida Religiosa, més encara que aquesta 
societat tan procliu a l’individualisme, la competitivitat i l’exclusió del diferent. No n’hi ha prou 
amb el testimoni personal: cal que visibilitzem més clarament la nostra vida fraterna en 
comunitat, que esdevé testimoni d’amor mutu, de comunió de béns materials i espirituals, 
d’acollida... entre persones que som d’edats, mentalitats i cada vegada més cultures 
diferents. 
 
La missió  a les “fronteres” 
 

En la reflexió sobre la VR de 
les darreres dècades ha estat 
habitual referir-se a la VR com 
d’una carisma eclesial cridat a 
estar als “deserts”, les 
“perifèries” i les “fronteres”. Per 
les seves arrels i història, 
podem dir que romandre, donar 
testimoni, evangelitzar en les 
fronteres pertany a la seva 
essència, a la seva identitat, a 
seva vocació i missió més 
específica i és un dels grans 

serveis que han prestat i continua prestant a l’església. En tot cas les “fronteres” són llocs on 
s’estan gestant coses noves, generant cultura, vivint drames humans, noves pobreses, 
col·lectius que necessiten suport... Són llocs on cal una presència d’església i d’evangeli que 
recolzi, qüestioni, col·labori, anunciï...  
Són llocs d’intempèrie, de risc, de discerniment no fàcil... però on, malgrat les dificultats i 
riscos, és necessària una presència d’església, d’Evangeli. Requereixen per part dels 
religiosos i religioses una gran disponibilitat, profunditat espiritual, capacitat de risc, 
maduresa, fortalesa, capacitat de diàleg i de part dels superiors i pastors acompanyament, 
suport i molta comprensió. 

 
 
 

 

 

 

Si parlem d’evangelització, és clar que hem de tenir en compte el que en llenguatge clàssic 
n’hem anomenat les missions. Des de l’inici del cristianisme i fins als nostres dies, sempre hi 
ha hagut persones que s’han sentit impulsades a anar a terres llunyanes per anunciar Crist i 
l’evangeli, missioners i missioneres que han dedicat la seva vida a portar el tresor de la fe a 
altres pobles. 

Les missions han estat un àmbit habitual de presència de la vida consagrada. Alguns ordes i 
congregacions han nascut amb una finalitat específicament missionera. Molts altres tenen 
igualment una forta activitat missionera. En totes les èpoques, religiosos i religiosos de casa 

La vida consagrada i les fronteres geogràfiques 
P. Agustí Borrell, carmelita descalç 
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nostra han anat a altres països moguts per l’impuls missioner, com també ho han fet tants 
preveres de les nostres diòcesis. Alguns d’ells encara hi són. 

Tanmateix, és evident que la situació ha canviat profundament. Vivim en un món globalitzat. 
Les distàncies han desaparegut. Avui és possible desplaçar-se amb rapidesa i amb facilitat a 
qualsevol lloc del món. El creixement espectacular del turisme ha permès la coneixença 
mútua entre gent de països diversos. D’altra banda, la informació és mundial i instantània. 
Sabem “en temps real” el que passa en qualsevol racó del nostre món, per llunyà que sigui. 

Al mateix temps, els moviments de població són constants. El fenomen de la immigració ha 
canviat la fesomia de les nostres societats, que han esdevingut multiracials. Això comporta 
una visió radicalment diferent de les relacions entre els pobles i les cultures, que té molts 
aspectes positius, si bé provoca igualment tensions considerables, ja que no falten les 
dificultats d’integració i de convivència entre gent de procedències diverses, ni tampoc les 
actituds de desconfiança envers els immigrants (prenen llocs de treball, reben més 
assistència que nosaltres, no s’integren...). 

Aquesta àmplia transformació es produeix 
en un moment en què la vida consagrada 
també experimenta canvis notables, lligats 
a la forta davallada de la pràctica i del 
sentiment religiós que s’ha produït en el 
món occidental. Els ordes i congregacions 
religiosos viuen una considerable reducció 
numèrica, que obliga a tancar presències, i 
que també redueix la capacitat missionera: 
actualment els religiosos i religioses 
europeus que van a països de missió són 
molts menys que fa cinquanta o fa cent 
anys. 

El món ha canviat, però la necessitat 
d’evangelitzar continua. Sempre cal i 
sempre caldrà testimoniar Crist i l’evangeli. 
La dimensió missionera és essencial i 
irrenunciable en l’Església, i ho és 
igualment en la vida consagrada. Això sí, 
cal viure-la amb mitjans i plantejaments 
nous, adequats a la realitat present. 

Els religiosos sentim que, siguem molts o 
siguem pocs, hem de tenir missioners i hem de tenir esperit evangelitzador, que hem 
continuar disposats a anar on calgui per dur el testimoni evangèlic. Entre altres coses, 
perquè el contacte amb els pobres i amb els allunyats ens evangelitza a nosaltres Sempre 
ha estat així. La vida consagrada ha rebut molta vitalitat i moltes interpel·lacions gràcies a la 
seva presència en altres països. 

En aquest sentit, convé valorar noves formes d’acció solidària i evangèlica en països del 
Tercer Món, com per exemple les ONG i altres moviments que han sorgit entorn de la vida 
consagrada i que ara tenen una participació majoritària dels laics. Algunes són ben vives i 
ben actives entre nosaltres, i mantenen la sensibilitat per fer arribar l’evangeli i la solidaritat 
cristiana als països que més ho necessiten. És cert que no totes les iniciatives d’aquesta 
mena tenen el mateix to, però és evident la gran força evangelitzadora, real o potencial, que 
hi ha al darrere de la majoria d’elles, tant per als destinataris com per als mateixos voluntaris 
que hi participen. 
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Ara bé, segurament el repte més gran en el moment actual és prendre consciència que 
nosaltres ens trobem en terra de missió. Primer de tot, perquè amb els desplaçaments 
migratoris ha vingut aquí molta gent no cristiana. I encara més perquè molts cristians de la 
nostra terra han deixat de ser-ho. 

Ha arribat un moment en què la situació ha canviat tant que necessitem un discerniment a 
fons. Així ho sentim cada vegada més en la vida consagrada. Ja no serveix continuar fent 
per inèrcia allò que hem fet fins ara. No podem mantenir artificialment les estructures i els 
estils de vida i de pastoral de temps passats. 

Davant dels canvis tan profunds de la societat en què vivim, es necessita imaginació, 
creativitat, obertura, disponibilitat... En primer lloc, es imprescindible una forta atenció a la 
realitat, al món i a les persones. Ara (de fet, com sempre), hem d’escoltar molt. Per arribar a 
conèixer la gent i el seu llenguatge, per poder traduir la bona nova d’una manera 
comprensible i significativa. Perquè la gent quan la rebi pugui sentir que li anuncien allò que 
esperava o que necessitava. 

El dia de Pentecosta, els qui eren a Jerusalem sentien la proclamació de Pere cadascú en la 
seva llengua. L’evangeli ha de ressonar en les llengües de tots els pobles. I també ha de 
ressonar amb el llenguatge de totes les persones. Potser sí que parlem la mateixa llengua 
de la gent, però cada vegada és més gran la distància del nostre llenguatge amb el de la 
majoria de persones del nostre entorn. Per exemple, és extraordinària la força dels mitjans 
de comunicació en general i encara més d’Internet. Són nous llenguatges, més encara, són 
els veritables nous mons del nostre temps. Les xarxes socials no són ja formes de 
comunicació, sinó autèntics espais vitals. Especialment dels joves, es pot dir que ja no usen 
les xarxes socials, sinó que hi viuen. Per trobar-los, cal entrar-hi, cal acostar-se a aquesta 
frontera i traspassar-la. 

La vida consagrada ha tingut 
sempre una visió internacional, 
universal, que no és pas 
incompatible amb la inculturació 
en cada lloc concret, ben al 
contrari. Però avui els altres 
pobles i les altres cultures no són 
geogràficament lluny de nosaltres. 
Les fronteres són aquí mateix, en 
els nostres barris i ciutats. El perill 
de l’aïllament i de la 
incomunicació entre grups existeix 
en les nostres societats. I per 

nosaltres, el perill és la falta d’obertura a la diversitat del nostre entorn. La vida consagrada 
vol estar atenta als canvis del món, vol ser present en les noves fronteres, segurament més 
properes ara que mai. Moltes obres i presències van néixer a la perifèria i a causa dels 
canvis urbanístics i demogràfics ara es troben al centre, i això explica els desplaçaments 
actuals d’algunes comunitats a noves zones de marginació. 

I finalment, una qüestió gens secundària és que per poder evangelitzar, primer necessitem 
ser evangelitzats. En aquest sentit, els religiosos estem experimentant noves formes de 
relació amb gent d’altres llocs. Els processos de reestructuració de províncies que estan 
vivint tantes famílies religioses comprenen en molts casos territoris de diversos estats, Hi ha 
comunitats d’aquí de les quals formen part religiosos d’altres continents. Tot això no volen 
ser intents de mantenir les obres i les estructures, sinó la recerca d’un estil diferent, nou, que 
afavoreixi una actualització i una revitalització dels carismes fundacionals. 
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La vida consagrada sent el pes de l’envelliment i de la disminució de vocacions (aquí, no pas 
en altres llocs del món!), però es vol continuar sentint evangelitzadora i disponible per anar, 
com ha fet sempre, a les fronteres. El perill de la comoditat, de la rutina i de la instal·lació és 
a prop, com ho és el de l’enyorança fàcil de temps passats que no tornaran. Estem 
convençuts que tan sols amb una atenció decidida a les persones i amb una obertura 
constant a la novetat podem ser de debò evangelitzadors de la gent del nostre temps. 
 
 
 
 

 
1. Punt de partida: 

 Quan parlem de “frontera” social, estem parlant de una presència que jo definiria 
“viure amb els pobres o des dels pobres”. Vull dir amb això que no totes les 
comunitats podran viure amb els pobres, però si des dels pobres que implica empatia, 
visió evangèlica de preferència i educació des d’aquest punt de vista de preferència 
de Jesús. 

 Crec que en aquest moment, limitant-me des de la meva experiència a la Diòcesis de 
Barcelona i concretament a l’exclusió en els nostres barris amb presència de les 
comunitats religioses, diria que la nota seria un notable que podria estar a prop de 
l’excel·lent. Crec que s’ha fet un camí en les últimes dècades que ens ha portat a un  
altre estil de vida en moltes ocasions i comunitats i a entendre la caritat molt més com 
presència, acompanyament i inserció, que com beneficència. Una paraula del 
Secretariat de marginació que fem servir pels nostra informatiu ens fa entendre el que 
dic: “Aixeca’t” que d’alguna manera es contraposaria a “Et dono” o “T’ajudo”. 

 Si en el Tercer Mon va ser 
necessària una Teologia de 
l’Alliberament. En el Quart 
Món, necessitem una 
Teologia de la inclusió. I 
això requereix una presència i 
un testimoni evangèlic que 
vaja educant i acompanyant 
en valors i des d’una 
experiència de Déu i de la 
seva tendresa. 

 Què és la teologia de la 
inclusió? Primer de tot, el fer 
sentir les persones excloses 
que estem del seu costat. Acompanyar-les, mirar-les, tractar-les com allò que són. 
Persones. I també és donar eines a les persones per a que recuperin la seva dignitat. 
Per exemple, donar-los formació per a que siguin capaces de trobar feina. De passar 
de viure del subsidi, a viure del seu treball. Un país en el que la gent viu de la 
beneficència, és un lloc horrorós. Cal que la gent pugui treballar, i gràcies al seu 
treball, garantir la seva vida i recuperar la seva dignitat.  

 L’actual situació de crisi i impossibilitat de proporcionar llocs de treball a 
aquestes persones, fa que sigui molt més dificultós posar en pràctica la teologia de la 
inclusió. I té, com a vessant positiu, el fet que fa emergir des de la base  solucions o 
denúncies davant problemes socials com els desnonaments, que fan despertar 
consciències i mobilitzar les persones.  

 Noves iniciatives des de les comunitats. Empreses d’inserció laboral. 

La frontera social en la vida religiosa: presència en la pobresa, la 

marginació i l’exclusió social – Gna. Mª Victòria Molins, teresiana 
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2. Comunitats de PRESÈNCIA als barris més desafavorits 
Crec que una de les característiques de la V.R. en les nostres diòcesis en l’actualitat és 
la multiplicació d’aquesta presència en els barris més desafavorits. La meva experiència 
és que el contacte diari amb la pobresa, la marginalitat i l’exclusió afavoreix tant la vida 
comunitària com la intercongregacionalitat. Cintra, Benallar, SAO, sempre que la vida 
d’aquestes comunitats estiguin ben clarificades: 

 Un Projecte comunitari 
ben definit, centrat en 
Jesús i en la missió i amb 
una opció personal de ser 
presència testimonial en 
mig d’un món d’ exclosos. 

 Escollir ben el lloc on la 
nostra presència sigui 
significativa, responent al 
programa de “tots pels 
pobres”, “molts amb els 
pobres” i “alguns com els 
pobres”, sense menysprear 
altres opcions 

 Tenint molt en compta la 
missió evangelitzadora, “estar” i “ser” en el barri com ferment en la massa 
introduint-nos en les “plataformes” del barri. 

 Treballar en missió compartida amb els laics, altres comunitats de religiosos/es i 
amb institucions que ja hi són, o que han sortit entre tots atents/es  als “signes dels 
temps” i a les necessitats que van sortint. 

 Convençuts/des que no és tant important el que fem sinó des de on ho fem. Això 
exigeix una formació personal i comunitària continuada i una vida de pregària i 
comunicació centrada en l’Evangeli. No sempre es pot parlar de Jesús, però sempre 
es pot actuar com Ell i des d’Ell. 
 

3. Els reptes fonamentals de la presència de la V.R. entre els exclosos per retornar la 
seva dignitat sovint amagada per: 

 La pèrdua de valors culturals i socials des de generacions.  

 La manca de treball que porta a moltes situacions greus.   

 La solitud de moltes persones per les pèrdues familiars. 

 Les lacres de la droga, les addiccions i les seves conseqüències.  

 L’augment de les malalties mentals sense llocs adequats per guarir-se.  

 La falta d’autoestima que es deriva de aquestes pèrdues.  

 La dignitat arrancada pels altres.  

 La utilització del sexe com d’una mercaderia.  

 Els problemes que s’agreugen amb els nou vinguts. 
 

4. Cóm ajudem als marginats des de l’opció personal i comunitària 

 Estar al seu costat i del seu costat. I estar del costat dels marginats suposa 
prendre opcions des de les seves situacions i des de els seus llocs que no sempre 
són el que nosaltres podríem admetre. 

 Posar amor es posar esperança on no n’hi ha. En moltes ocasiones he definit 
com la “mística del carrer” una manera d’estar amb els marginats que jo em vaig 
proposar en veure les diferències amb la pobresa que havia conegut al Tercer Món. 
Si en aquest, Déu ocupa un lloc important i la seva confiança en Ell asserena i 
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allibera, en un món d’indiferència i d’odi a les Institucions com acostuma a ésser el 
del marginats, ha de ser la nostra actitud la que els ajudi i doni esperança.  Quan no  
es pot parlar de Déu, es pot estimar com Déu. Fer que els altres vegin a Déu en 
nosaltres, no tant com que jo vegi a Déu en ells... 

 Espurnes d’esperança que ajuden als marginats. Els exclosos, per una altra 
banda, tenen una capacitat d’esperar solucions a la seva vida que es deriva de la 
mateixa situació de la que, com sigui... Acostumats a passar-ho malament, posen 
l’esperança en petites espurnes d’amor que veuen al seu voltant. Els perdedors, 
posen l’esperança en qualsevol horitzó, fins i tot en allò que nosaltres diem “somniar 
truites” o “fer volar coloms”. Ja sé que això no és l’autèntica esperança, i menys 
l’esperança cristiana, però és el que veig al meu voltant i el que fa lluitar a moltes 
persones que podrien estar ja en la més absoluta desesperança.  

 Donar raó de la nostra esperança. L’Esperança del “mal lladre” –en el Quart Món- 
salva de la desesperació. En aquest sentit he conegut la desesperació, perquè el 
pobre sense Déu és molt més pobre... Però també he conegut una fe senzilla que 
dona llum en algun moment determinat de la seva vida, si comencen a veure alguna 
esperança de canvi...  
 
Quan un d’aquests exclosos albiren una llum de fe –sense massa teologia i d’un Déu 
una mica al seu abast- això es converteix en una ajuda increïble pel seu canvi 
interior i exterior. Ho he comprovat en més d’una ocasió. El que passa és que un 
canvi d’aquest tipus no sempre assegura un canvi d’hàbits ràpid que sovint voldríem 
els qui sempre hem viscut en un món estructurat. 
Crec que és importantíssim, 
i potser una de les poques 
coses que podem fer des 
de la nostra fe els cristians 
compromesos amb el món 
dels marginats. I és  donar 
raons per a viure quan la 
persona fa un treball de 
canvi personal... És per 
això que vull acabar amb 
un text impressionant que 
vam trobar en la llibreta 
d’un  noi que va morir d’una 
sobredosi. Estant en un pis 
d’acollida, havíem treballat 
amb ell des de la nostra fe en el Crist. Però mai havíem pogut imaginar la seva 
confiança en Déu i la seva intimitat en Ell.  Confesso que, quan ho vaig llegir per 
primera vegada, vaig créixer en el descobriment d’un Déu  que està al costat dels 
més pobres i que promès el paradís –el seu Regne- al bon i al mal lladre:  
 
“Sé que Dios me seguirá guiando y me seguirá preparando para cuando Él quiera 
que esté a su lado… y es que creo que mi camino no está dirigido por mí solo sino 
por las personas que Él ha creído conveniente enviarme para guiarme…sólo he de 
romper con todas las impurezas que he ido acumulando mientras consumía; no es 
fácil, pero mi verdadero propósito es ése, y no pararé hasta conseguirlo, ya que ésa 
es mi verdadera meta, aunque sólo la consiga cuando se hayan acabado mis días  
y, por fin, me sienta satisfecho de haberlo logrado…” 
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“… lo que sé es que no pararé de luchar hasta el último suspiro que tenga como 
persona, y saber que cuando haya muerto tendré esa satisfacción de presentarme 
ante Dios sin ningún temor, ya que sólo Él sabrá todo el esfuerzo que puse por ser 
humano y dejarme ayudar…” 
 
 
 
 

 
 
 
Aquesta presentació la dividiré en dues parts: primer, unes reflexions des de l'espiritualitat de 
què són les 'fronteres', què signifiquen, com les podem viure i afrontar des de la nostra 
experiència creient com Església i des de la Vida Religiosa.  

I després passarem breu revista a algunes de les 'fronteres' i reptes que suposa el diàleg fe-
cultura, entenent cultura en el sentit més ampli que comprèn tot allò que determina els valors 
dominants, les tendències, les coses que es donen per suposades en un determinat context.   
 
1) Reflexions des de l'espiritualitat de la VR activa sobre les fronteres: 
 

Voldria fer per començar algunes reflexions del concepte 'noves fronteres' basant-me en una 
sèrie de textos que considero que són molt inspiradors, que ha fet la Companyia de Jesús en 
els darrers anys, en les seves dues darreres Congregacions Generals, la Congregació 
General 34 -CG34- de l'any 1995, i la CG35 de l'any 2008. Penso que poden ser il·lustratives 
no només pels jesuïtes sinó més àmpliament, perquè són reflexions que destil·len al meu 
entendre molta saviesa humana i espiritual.  
Nota: canvio en el que segueix el 
que fa referència als jesuïtes i 
poso “religiosos/es” per fer-ho més 
ampli, i entenc aquí la vida 
religiosa activa.  
 
a) Estar a “les fronteres” suposa 
riscos, possibles equivocacions o 
incomprensions, perquè les 
fronteres no són la llar segura on 
tot ho tenim a mà i ordenat, sinó 
les trinxeres on es debaten els 
grans temes de la nostra societat. 
El següent text de la CG 35 
mostra bé a què em refereixo: “Tenim una missió expressada amb tota claredat i fermesa: 
defensa i propagació de la fe que ens faci descobrir nous horitzons i arribar a les noves 
fronteres socials, culturals i religioses que, per ser fronteres poden ser llocs de conflicte i 
tensió que posen en perill la nostra reputació, tranquil·litat i seguretat.” Penso que això és 
cert, i que cal ser conscients de que això d'estar a “les fronteres” sona bé, però és difícil i 
arriscat.  

De totes formes, m'agrada recordar que el Papa Francesc més aviat encoratja a tota 
l'Església a tenir aquesta presència arriscada que respon en realitat al manament de Jesús 
del “aneu...”. Ell ha encoratjat ja repetides vegades a que l'Església “surti de si mateixa, cap 
a la perifèria, a donar testimoni de l'evangeli i a trobar-se amb els altres”. I per això ha dit ja 
dos cops que "prefereixo una Església accidentada, a una que està malalta per tancar-se en 
si mateixa". 

La frontera cultural: educació, bioètica, diàleg fe-cultura, fe-ciència, 
continguts i noves tecnologies, MCS, interculturalitat, etc. 

P. Llorenç Puig, jesuïta 
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b) Per anar a les “fronteres” cal una perspectiva espiritual d'obertura i de tenir els ulls 
oberts al fet que no anem a portar Déu a aquells llocs fronterers, sinó a trobar-lo allà on Ell 
és ja, esperant-nos. Cal una “manera contemplativa de situar-nos en el món, de contemplar 
Déu que actua en el fons de la realitat, de gustar 'la infinita suavitat i dolçor de la divinitat, de 
l'ànima i de les seves virtuts i de tot'” (CG35). 

Això no vol dir que calgui ignorar les ferides que hi ha en aquestes fronteres, ni molt menys. 
Al contrari: “Ja des de la contemplació de l'Encarnació, queda clar que Ignasi no pretén 
endolcir o falsificar les realitats doloroses. Més aviat part d'elles tal com són: pobresa, 
desplaçaments forçats, violència entre les gents, abandonament, injustícia estructural, pecat 
i aquí assenyala com el Fill de Déu neix dins d'aquestes realitats, i és aquí on es troba 
dolçor. Agradar i veure Déu en la realitat és un procés. El mateix sant Ignasi va tenir 
d'aprendre a través de moltes experiències doloroses.” 

I aquesta, precisament, és la raó per la que la vida religiosa s'ha sentit cridada sempre a 
aquest 'anar a les fronteres', perquè els diversos carismes han estat sempre impulsors de 
diverses formes d'anr a aquestes fronteres a l'encontre del nostre Senyor.  

“Trobar la vida divina en les profunditats de la realitat és una missió d'esperança confiada als 
religiosos/es. Recorrem de nou el camí que va prendre Ignasi. Com en la seva experiència, 
(...) s'obre un espai d'interioritat en el qual Déu actua en nosaltres, podem veure el món com 
un lloc on Déu actua i que està  ple de les seves trucades i de la seva presència. Així ens 
endinsem amb Crist, que ofereix l'aigua viva, en zones del món àrides i sense vida.” (CG35) 

 
c) En les fronteres cal acceptar el viure 
diverses tensions dinàmiques que cal 
assumir i que no s'han d'evitar perquè 
justament el que fa que siguin 
dinamitzadores és l'existència dels dos 
pols aparentment contradictoris. Així: 

 “Ser i fer, contemplació i acció, oració i 
viure profèticament, estar totalment units a 
Crist i completament inserits en el món 
amb Ell com un cos apostòlic: totes 
aquestes polaritats marquen 
profundament la vida d'un/a religiós/a i 
expressen alhora la seva essència i les 
seves possibilitats. Els Evangelis mostren 
a Jesús en relació profunda i amorosa 
amb el seu Pare i, al mateix temps, 
completament lliurat a la seva missió 
enmig dels homes i dones. Està 

contínuament en moviment: des de Déu, per als altres. Aquest és també el model pels 
religiosos/es: amb Crist en missió, sempre contemplatius, sempre actius.” 

I encara: “Aquesta és la gràcia, i també el desafiament creatiu, de la nostra vida religiosa 
apostòlica, que ha viure aquesta tensió entre oració i acció, mística i servei.” 
 
d) Anant ja al tema més concret de la frontera cultural, veiem que aquesta engloba molts 
àmbits i reptes:  

“La nostra missió de fe i justícia, de diàleg de religions i cultures, ha arribat a dimensions que 
no permeten ja concebre el món com un conjunt d'entitats separades: hem de veure com un 
tot unificat on tots depenem els uns dels altres. Globalització, tecnologia i problemes 
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mediambientals han desafiat les nostres fronteres tradicionals i han reforçat la nostra 
consciència que tenim una responsabilitat comuna del benestar del món sencer i el seu 
desenvolupament de una manera sostenible i generadora de vida. Les cultures consumistes 
actuals no fomenten la passió i el zel, sinó més aviat la addicció i la compulsió. Estan 
demanant resistència. Serà necessària i inevitable una resposta compassiva a aquestes 
formes de malestar cultural, si hem de compartir la vida dels nostres contemporanis.” (CG34) 

Per això, efectivament, aquesta missió de frontera és un servei eclesial de primer ordre, com 
volia subratllar...  
 
e) Hi ha tres eixos que poden servir com estructuradors de la nostra missió en les fronteres: 
Reconciliació amb Déu, reconciliació dels uns amb els altres, reconciliació amb la creació. 
Tres eixos que poden articular la nostra acció i apostolat, el nostre situar-nos en les fronteres 
on l'Església també es vol fer present. 

Sí, la nostra missió en les fronteres no és simplement per 'estar en elles' perquè sí, sinó per 
desenvolupar aquesta missió de reconciliació que el Senyor ens va encomanar.  

I cal fer-ho en el nostre context també perquè no podem passar de llarg la profunda frontera 
del diàleg amb la cultura secular en la que vivim: “La cultura secular contemporània, que s'ha 
desenvolupat en part en oposició amb l'Església, exclou amb freqüència la fe religiosa 
d'entre els seus valors reconeguts. Consegüentment, cultures forjades per la fe cristiana 
s'han allunyat, en diversa mesura, del Cristianisme cap a estils de vida que marginen els 
valors evangèlics. Amb freqüència, la fe religiosa es descarta com a font d'enfrontaments 
socials destructius de la societat i com una cosa que la família humana ja ha superat; als ulls 
de molts dels nostres contemporanis, 
l'Església no té credibilitat quan parla 
de problemes humans.” (CG34) I això 
és realment el context on vivim 
nosaltres a Catalunya, i on hem de 
viure la nostra missió reconciliadora i 
evangelitzadora... 
 
f) I per poder estar de forma 
constructiva en aquesta frontera, cal 
insistir en aquesta mirada positiva i 
de trobada de Déu en el món, alhora 
que buscant que aquest món estimat 
d'aquesta manera, vagi obrint-se més 
a la presència constructiva del nostre 
Déu 

“Capbussar en el món amb Déu. Això no és mer pragmatisme ni pura estratègia apostòlica; 
arrela en la mística que flueix de l'experiència d'Ignasi i ens condueix simultàniament cap al 
misteri de Déu i la seva presència activa en la creació. Tant en la nostra vida personal de fe 
com en el nostre apostolat, mai es planteja una disjuntiva entre Déu o el món: sempre es 
tracta de Déu en el món, treballant per portar a la plenitud de manera que el món arribi 
finalment a ser plenament en Déu : 'Ignasi afirma que no existeix per a l'home camí 
d'autèntica recerca de Déu que no passi (...) per una capbussada en el món creat i, d'altra 
banda, que tota solidaritat amb l'home i tot compromís amb el món creat, per a ser autèntics, 
pressuposen el descobriment de Déu'” (CG34) 
 
g) I malgrat tot, sempre hi ha una mirada crítica...: “Cal reconèixer que l'Evangeli provoca 
sempre resistència; desafia la persona i exigeix una conversió de la ment, el cor i la 
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conducta. No és difícil observar que una cultura modernista, científic-tecnològica, molt sovint 
unilateralment racionalista i secular, pot ser destructiva dels valors humans i espirituals.” 

I cal doncs deixar que aquest diàleg tingui els dos aspectes transformadors: ha de 
transformar la cultura en la que es dóna, i alhora cal que estiguem disposats a deixar-nos 
interpel·lar i enriquir pels avenços i les inspiracions que apareixen en cada cultura:  
“Com la majoria treballem dins les nostres pròpies cultures, volem, en servei de la fe, 
entaular diàleg amb el nostre propi món cultural, donar testimoni de l'Esperit creatiu i profètic, 
i fer així possible que l'Evangeli enriqueixi aquestes cultures i sigui al seu torn enriquit per la 
seva presència inculturada en diferents contextos. Procurem comprendre la realitat de 
l'experiència de les persones, perquè només llavors pot connectar amb les seves vides la 
proclamació de l'Evangeli. Portem l'Evangeli a un diàleg obert amb els elements positius i 
negatius que ofereixen aquestes cultures. D'aquesta manera, l'Evangeli apareix a una llum 
nova: és enriquit, renovat i tot transformat pel que aquestes cultures aporten a aquest.” 
(CG34) 

Per tant, i ja per concloure aquest apartat amb l'elenc de textos fundants d'una congregació 
religiosa concreta, però que té elements universals, veiem que efectivament la frontera 
cultural té unes arrels espirituals molt profundes que cal que no ignorem quan valorem 
aquest treball difícil i complex.  
 
2) La Vida Religiosa a Catalunya i el seu paper en aquesta frontera cultural 
Ara enumeraré breument algunes de les coses que la VR fa a Catalunya, ara i aquí, com 
servei d'Església en aquesta missió i frontera.  
 
a) Escoles:  

No he pogut trobar fàcilment el nombre d'escoles religioses o el d'alumnes que estan en 
les escoles religionses de Catalunya, però és evidentment molt gran. Un percentatge de la 
població força elevat, crec que de l'odre del 30-40% o encara més...  

I és cert que sovint la incidència concreta és més petita del que a voltes desitjaríem, 
però és cert també que el treball que es fa en la transmissió de valors cristians, 
evangèlics, en la transmissió de la fe als joves, és molt significativa.  

A més, l'escola és un espai on sovint participen les famílies, on aquestes tenen per tant un 
espai de contacte amb realitats eclesials en les que confien i que els comuniquen moltes 
coses al llarg dels anys.  

Una gran responsabilitat és, efectivament, al meu entendre, que les escoles cristianes no 
perdin el seu sentit com realitats apostòliques de trobada i acostament des de l'Evangeli 
a les famílies i els joves. I cal que no ho 
perdin malgrat la baixa quantitat de 
religiosos/es que hi són presents. Un 
gran repte és també que els laics/es 
que porten la responsabilitat de les 
escoles estiguin cuidats, amarats del 
carisma corresponent, de l'ideari i del 
sentit de missió que cal.  
 
b) Reflexió, bioètica, fe-ciència, fe-
cultura:  
La nostra Església necessita, 
evidentment, espais i institucions que reflexionin sobre les diverses realitats del nostre 
món, per poder dialogar i aportar una paraula significativa, profunda i adient pel món 
d'avui. És cert que l'Església ha estat, ja des de la tradició més original (ja des dels primers 
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segles, en l'edat mitjana també...), sempre interessada en aquest diàleg amb la cultura del 
moment.  

Avui dia tenim també espais penso que ben competitius en quant a qualitat com algunes 
facultats que tenen el seu origen en congregacions religioses, tenim diverses editorials 
que també fan una bona difusió cultural, entitats que fan actes públics de reflexió, de 
diàleg amb la cultura actual...  

I en aquest moment de crisi, des de diverses entitats d'Església, algunes d'elles creades des 
de la Vida Religiosa, han remarcat la importància de desemmascarar els valors culturals 
que han estat impulsors, de manera més o menys directa, de la greu crisi que patim.  

Especialment important és la reflexió en bioètica, alhora que delicat, perquè aquí la 
presència de l'Església és necessària precisament per aportar una paraula i llum des de la 
fe. Pero cal que això es faci des d'un diàleg creïble pels nostres interlocutors, amb rigor 
científic, i ben fonamentat des de la frontera de l'acció pastoral i de la ciència.  
 
c) Facultats, cultura empresarial i laboral:  

En la mateixa línia del que comentàvem de l'àmbit educatiu, podem dir que les universitats 
que tenim i que tenen vinculació amb l'Església és cert que poden tenir certes 
ambigüitats, és veritat que han de navegar entre el fet de ser competitives i obertes a la 
realitat complexa del món actual, i el intentar malgrat tot transmetre uns valors 
humanistes, humanitzadors, ètics i evangèlics. Això no és en realitat gens fàcil. Però he de 
dir que s'intenta, i penso que amb una honestedat i un treball reals, que sostenen i animen 
els directors i càrrecs de responsabilitat d'aquestes entitats. En tot cas, el que es pugui fer 
en aquests Centres és fonamental perquè es tracta de que d'ells surtin professionals amb 
un determinat segell, uns determinats valors, una perspectiva de criteris i opcions que siguin 
compatibles amb l'Evangeli...  
 
d) Entitats socials: 

Ja hem tingut ocasió de sentir el 
que es fa en la frontera social. El 
que vull remarcar aquí no és tant 
el treball que es fa, sinó el que 
tantes religioses i religiosos fan, 
des del seu treball de caire més 
social, de presència, de 
testimoniatge, de fer costat, de 
diàleg amb les altres cultures, 
de formació de persones que han 
de seguir també aquest servei 
amorós envers els més desfavorits de la nostra societat.  

Puc dir que fa uns anys participava jo mateix en el grup d'Entitats Socials d'Església, on hi 
havia evidentment Càritas, però sobre tot moltes entitats socials lligades als religiosos/es. I el 
gran tema de treball que va marcar els dos primers anys va ser el de la transmissió dels 
valors evangèlics i dels respectius carismes a les persones que treballen, i encara més, 
les que regeixen aquestes entitats. Gran repte que tenim i que tindrem encara més a 
mesura que passi el temps...  

Però he de dir també que és cert que tenim molts laics/ques que estan ben amarats dels 
valors, experiència espiritual i carisma que vivim, i fins i tot he de dir que hi ha alguns 
d'ells que ens demanen, als religiosos, que no ens dissolguem, que no perdem 
l'ímpetu ni la valentia de viure radicalment, explícitament, el nostre carisma. Els laics/ques 



20 
 

avui ens demanen valentia, ens demanen fonaments per, també ells, viure el carisma i les 
intuïcions de la respectiva família religiosa. Perquè ells mateixos veuen que és una riquesa 
per l'Església el que aporten els diversos carismes que han expressat les diferents famílies 
religioses, les diferents espiritualitats...  

L'altre repte encara més fort, és el de com transmetre la inspiració fonamental i el carisma i 
valors no als que ja coneixen alguns 
religiosos/es, sinó a les segones 
generacions que gairebé no hauran 
vist cap religiós/a...  
 
e) Els MCS, continguts i noves 
tecnologies:  

Ja de forma tradicional l'Església ha donat importància als mitjans de comunicació, ha 
gestionat alguns, i ha estat atenta a l'ús apostòlic que els podia donar com altaveus per 
anunciar l'Evangeli. 

En països de missió, quantes vegades els missioners/es s'han preocupat de crear 
emissores de ràdio per alfabetitzar, per crear programes culturals, i també de difusió de 
l'Evangeli...  

A Catalunya tenim alguns MCS de l'Església que fan un bon servei, com Catalunya 
Cristiana, Catalunya Religió, Ràdio Estel-Ràdio Principat... Tenim un bon sistema de 
comunicació i una bona presència en aquesta xarxa que té una presència i un to 
positius, atractius, que conviden a escoltar, respectuosos, propositius. Penso que hem 
de valorar el que tenim, i també el fet que tants laics, capellans i religiosos/es participen, 
donen el seu testimoni a través d'aquests mitjans... 

Però també s'ha de dir que els MCS no són només 'altaveus', sinó que amb la complexitat i 
la diversitat de mitjans que tenim avui dia, hem de saber que cada mitjà té el seu 
llenguatge, les seves possibilitats i els seus límits. Un tweet no permet esplaiar-se 
massa, sinó que com a màxim pot referència a algun document enllaçat. Però el que és clar 
és que ha de tenir un text que convidi a voler llegir més... També són molt útils els tweets o 
posts de Facebook que de forma senzilla però repetida com un gota a gota van presentant 
pensaments, breus reflexions, paraules que fan pensar i fan pregar.  

Aquí el repte penso que no és tant crear noves coses, sinó afavorir el contacte entre els 
diversos mitjans, que es creïn sinergies, i que presentem als nostres conciutadans una 
imatge de l'Església positiva, il·luminadora perquè està habitada pel Crist i el seu 
Esperit, una Església que està cridada a portar una Bona Nova al nostre món, a proposar-li 
alternatives humanitzadores, evangèliques, portadores de vida.  
 
f) Testimoniatge de fe i de vida de la VR:  

Finalment, voldria fer encara una consideració breu sobre el paper dels monestirs, dels 
centres d'espiritualitat, de les hostatgeries, que són també portes de l'Església on 
tantes persones hi entren, se senten acollides, se senten acompanyades. I tenen 
l'oportunitat d'experimentar una alternativa al nostre model cultural sovint individualista i 
consumista, per veure un altre comunitari i on la pregària i la trobada amb Déu és el 
centre de tot.  

Penso doncs que tenim efectivament grans reptes, que tenim també algunes coses que 
no fem prou bé. però estic convençut que el Pare, quan mira l'Església de Catalunya, i 
quan en ella veu el paper que juga la Vida Religiosa, es complau, mira amb tendresa els 
esforços de totes aquestes persones, i ens anima a no defallir sinó al contrari, a 
recolzar-nos uns als altres des de la comunió.  
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La meva aportació com a monja benedictina serà senzilla però feta des del cor.  

Voldria començar amb un text de l’evangeli de Sant Joan: (15, 1-8)  

“Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater.  Les sarments que no donen fruit, el 
Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més... Aquell qui 
està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res.   La glòria del 
meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus. Tal com el Pare m’estima, 
també jo us estimo a vosaltres. Manteniu-vos en el meu amor.” 

He llegit aquest fragment de l’evangeli, senzillament perquè el Crist,  el Cep veritable, és el 
nostre fonament.  Això val per a tot creient. I d’una manera especial per a la vida 
consagrada: si no estem arrelades en el Crist, quin testimoniatge serà el nostre? 

Llegir aquest fragment,  em fa sentir 
deixeble, em situa allí on he d’estar, 
m’omple d’esperança i de 
confiança. La nostra vocació és un 
do de Déu, ell ens ha cridat perquè 
ha volgut, i no perquè siguem millor 
que els altres.   

L’essencial de la nostra vida 
benedictina, arrelada en el Crist, no 
anteposant res al seu amor, es 
desplega al voltant d’aquests eixos: 
la pregària, la vida fraterna, el 
treball i l’acolliment. La nostra vida 
espiritual es nodreix de la Paraula 
de Déu i de l’Eucaristia que ens 
embolcallen tot el dia. D’elles rebem 

el que som, ens donen la força interior. En la litúrgia i en la “lectio divina” trobem la font d’on 
brolla el corrent de la vida que ens connecta amb Déu i amb les germanes de comunitat 
durant tota la jornada. I ens posa en sintonia amb el goigs i les esperances i les sofrences 
dels homes i dones d’avui.  

El que ara diré parteix de la realitat que nosaltres vivim, i és des de aquí des de la nostra 
vocació monàstica, que fem la nostra evangelització: proposant el seguiment del Crist com a 
realitat que omple la vida de sentit. 

• la nostra vida provoca reaccions diverses,  és motiu de interpel·lació, cosa que és 
bona, Com ens deia un prevere amic; “Vosaltres sou aquí per purificar l’aire.” Aquest és el 
nostre desig més profund, que l’aire que respirem sigui ple de la presència amorosa del 
Senyor. Intentem restar obertes per oferir allò que nosaltres hem descobert i intentem viure.    

• El treball material que realitzem ens fa sentir-nos unides a tants homes i dones 
treballadors,  actualment tant castigats per aquesta crisi actual.   

Sant Benet ens diu:  “Si les condicions del lloc o la pobresa exigien que ells mateixos es 
fessin les collites, que no s’entristeixin,  perquè és aleshores que són monjos de debò, quan 
viuen del treball de les seves mans, com els nostres Pares i els apòstols”. 

L’aportació de la vida contemplativa. 
M. Esperança Atarés, abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
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El nostre treball el realitzem amb diversos tallers: d’ornaments litúrgics; enquadernació de 
llibres i fascicles;  i també restauració de  llibres antics, pergamins, etc.  Això ens fa tenir 
contacte amb molta  gent,  i és un espai on podem oferir tot el que fem.   

• L’acollida és el nostre areòpag. Una de les nostres característiques. La realitzem 
d’una forma concreta a l’hostatgeria: és importantissima aquesta acollida, oferim un espai 
adequat on les persones trobin silenci, pregària,  poder   compartir amb alguna germana, si 
ho volen. Avui, més que abans,  la gent necessita aquests espais per retrobar-se 
personalment, per reconduir la seva vida. 

La nostra experiència ens anima a fer tot el possible per acollir tant com puguem.   

Tenim altres àmbits d’acollida, com són:   la nostra església per a totes les celebracions: 
l’eucaristia en la que participa força gent sobretot el diumenge; l’ofici diví;  les vetlles de 
pregària en els temps forts;  recessos;  silenci contemplatiu cada setmana, aquesta pregària 
només fa tres mesos que la fem, i veiem que té força acollida, això ens confirma la 
necessitat que hi ha de viure aquesta Presència  en el silenci .  Constatem que es busca 

més el silenci que moltes 
conferències.   

Un altra activitat: el Taller 
d’evangeli un cop al mes; 
és una lectio divina del text. 

El banc d’aliments: 
actualment ha augmentat el 
nombre de famílies que 
vénen a buscar els 
aliments que nosaltres 
rebem per ajudar persones 
i famílies necessitades. 

La Fraternitat dels laics:  Va començar l’any 2000, laics que volen viure l’espiritualitat 
benedictina, amb una forta vinculació a la nostra comunitat; actualment està formada  per 20 
membres. 

La nostra experiència actual ens fa adonar que falten llocs on la gent pugui pregar,  espais 
que convidin al silenci; Potser a les parròquies es podrien afavorir aquests espais. 
Actualment en algunes parròquies de Barcelona és resen algunes parts de la Litúrgia de les 
hores. Penso que és molt necessari que els cristians tinguin aquest espais per pregar, les 
parròquies podrien tenir també aquesta missió. La iniciativa que s’ha començat a la 
parròquia de Sant Anna de Barcelona  crec que va en aquesta línia.  
 
Aquesta relació amb el Crist és tan important que ens canvia la vida i ens fa viure servint i 
estimant.  

També estem presents al Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós,  des de fa 39 anys, hi 
ha una petita comunitat, actualment, de tres germanes.  El testimoniatge d’una vida senzilla i 
de pregària  fa molt bé a molta gent que puja al santuari. S’acull a tothom que truca. L’entorn 
natural on és troba el santuari, els Cingles de Bertí, ajuda al silenci i a la contemplació, a 
trobar-se un mateix  i amb Déu.    

El fet de totes aquestes activitats tenen un motiu únic, oferir a la gent, allò que nosaltres 
intentem viure cada dia, la recerca de Déu com a absolut de la nostra vida, com ens proposa 
la Regla de Sant Benet. Volem que tothom pugui descobrir la joia i la felicitat que dóna el 
seguiment del Senyor.  
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• Un compromís que vàrem iniciar la comunitat l’any 1981 va ser l’ACAT (Acció dels 
Cristians per l’Abolició de la Tortura). Des d’aleshores la nostra comunitat està compromesa 
en la denúncia de la tortura i la pena de mort al món, això ho fem a través de la pregària i de 
cartes dirigides als governs. I també donant suport a la junta que es reuneix al monestir, on 
té la seva seu social. Prenem consciència d’aquestes realitats i ens adonem de tanta 
injustícia i opressió que es pateix,  i intentem d’actuar amb coherència. 

• També intervenim en el Diàleg Interreligiós Monàstic, DIM.  

Amb els ulls i el cor ben oberts i arrelades en el Senyor, hem anant descobrint les 
necessitats del nostre món i hem respost tenint en compte allò que podíem aportar des de la 
nostra vocació concreta.  

Ara els moments són dolents, i més que mai ens toca estar a prop dels qui pateixen, i ajudar 
els que els ajuden.  A nivell d’església s’estan fent moltes coses i cal continuar, cal que 
l’església hi estiguem presents, amb la pregària, amb l’acció, amb la denúncia, solidaris amb 
les sofrences del món .  

Ens preguntem sovint,  si estem en el bon camí, si el que fem està en la línia de l’evangeli. El 
Papa Francesc ens és un exemple real, ha canviat coses que no estaven massa d’acord 
amb la senzillesa i simplicitat de l’evangeli, i hem vist com la gent ha rebut aquests signes 
amb una gran esperança, creiem que  aquest ha de ser el nostre camí. 

 
 
 

 
La imatge, del segle XIV, torna al seu emplaçament 
originari del 18 al 26 de maig 
 
Redacció - Os de Balaguer | Catalunya Cristiana 
La Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes torna a 
casa uns dies. El monestir de les Avellanes, a la 
Noguera, fa festa grossa per acollir del 18 al 26 de maig 
aquesta imatge del segle XIV que, després de moltes 
vicissituds, torna a l’emplaçament originari. Amb aquest 
motiu, el monestir dels germans maristes obre de bat a 
bat les portes perquè tots els fidels puguin visitarla, 
especialment tota la gent de la comarca de la Noguera. 
La imatge, de finals del segle XIV, és obra de l’escultor 
Bartomeu de Robió, l’autor del retaule major de la Seu 
Vella i un dels màxims components de A principis del 
segle XX, en convulses circumstàncies d’abandó del 
monestir de les Avellanes, la imatge de la Mare de Déu 
de Bellpuig de les Avellanes va ser venuda al magnat 
nord-americà Charles Deering, que la va conservar al seu 
palau de Sitges —actual seu del Museu Maricel— fins als 
anys vint del segle passat. Quan Deering va retornar als 
Estats Units, va cedir la Mare de Déu al seu home de 
confiança, els hereus del qual la van conservar fins que la 
Generalitat de Catalunya la va adquirir. Restaurada pel 

Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, des del 21 de desembre del 2012 es 
pot visitar al Museu Diocesà i Comarcal de Lleida. 
La «Mare torna a casa» és una exposició organitzada per l’Associació d’Amics del Monestir 
de les Avellanes, conjuntament amb el Museu de Lleida, el Departament de Cultura de la 

El monestir de les Avellanes acull la Mare de Déu de Bellpuig 
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Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida. A 
l’entorn de l’exposició de la Mare de Déu de Bellpuig a 
l’església del monestir, s’han organitzat diverses 
activitats com visites guiades, concerts, caminades, 
sardanes, missa solemne cantada per l’Orfeó Balaguerí, 
exposicions i repics de campanes, entre altres. 
El programa d’activitats arrenca el divendres 17 de maig 
amb la benvinguda a la Mare de Déu de Bellpuig. 
L’endemà es farà un concert a càrrec del Cor de 
l’Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès, Veus Cor 
de Músic i Orquestra Mompou 
Cambra. 
Durant la seva estada al monestir de les Avellanes, es 
faran visites guiades, exposicions i missa diària a 
l’església del monestir a les 13.15 h (dia 18 i del 21 al 25 
de maig). 

El diumenge 26 de maig es farà el comiat de la imatge. Cal destacar la missa solemne 
cantada per l’Orfeó Balaguerí, a les 11 h, i el repic de campanes a càrrec d’Ignasi Cortés, 
president de la Confraria de Campaners de Catalunya. Seguidament, es farà una ballada de 
sardanes a càrrec de la Colla Sardanista Santa Maria de les Franqueses de Balaguer. 

Més informació: www.monestirdelesavellanes.com / 
amicsmonestir@maristes.cat / 973 438 006 / 618 624 060 
 
 

 
 
Robert Porta i Roigé 
Arxiu del Monestir de Bellpuig de les 
Avellanes 
 
Amb el títol «La Mare torna a casa» es 
presenta el retorn al monestir de les 
Avellanes de la imatge de la Mare de Déu 
de Bellpuig. Una escultura obra de 
Bartomeu de Robió, creada al darrer terç 
del segle XIV. 
El retorn temporal al monestir d’aquesta 
obra d’art, realitzada en pedra policromada, tanca un cicle iniciat el 2010, quan la imatge fou 
posada a subhasta i adquirida per la Generalitat de Catalunya. Finalment, el desembre de 
2012, després d’un llarg procés de restauració, fou presentada al Museu Diocesà i Comarcal 
de Lleida, on serà exposada de forma permanent. 
De fet, el periple d’aquesta imatge de la Mare de Déu va començar molt abans, a inicis del 
segle XX, quan el col·leccionista nord-americà Charles Deering l’adquirí per incorporar-la a 
la seva col·lecció particular. L’últim testimoni que la descriu al monestir de les Avellanes és 
del 1898. 
La imatge gòtica de la Mare de Déu de Bellpuig de les Avellanes és una escultura d’una més 
que notable qualitat artística. Destaca per la indumentària que vesteix, d’un carácter luxós 
que es pot veure pels motius tèxtils policromats i per les sofisticades peces d’orfebreria que 
llueix. L’ampli escot, gens habitual en una marededéu, el cap cobert amb una corona, així 
com la silueta estilitzada i femenina idealitzada, són característiques que la fan única d’entre 
altres imatges de la seva època. 

«La imatge, de 
finals del segle XIV, 
és obra de 
l’escultor Bartomeu 
de Robió, l’autor 
del retaule major 
de la Seu Vella i 
un dels màxims 
components de 
l’Escola de Lleida» 

Monestir de les Avellanes: “La Mare torna a casa” 
casa 
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Tot el conjunt atorga a la Mare de Déu una aparença cortesana del tot inusual en els 
exemplars del segle XIV conservats. Per això molts experts afirmen que no només 
representa la imatge de Maria, sinó que simbolitza també la imatge d’una comtessa dels 
senyors que la veneraven, els comtes d’Urgell. 
Tot i haver-hi diversos testimonis escrits, avui dia no s’ha trobat cap document que acrediti 
clarament que la imatge sigui originària del monestir de les Avellanes. Durant el procés de 
restauració de la imatge al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya s’ha iniciat 
una anàlisi comparativa entre la policromía de la imatge i la dels sepulcres dels Comtes 
d’Urgell (actualment al Metropolitan Museum of Art de Nova York) que permetrà confirmar 
que la imatge és la de la Mare de Déu que presidia l’altar de l’església del monestir de les 
Avellanes. 
El retorn de la imatge de la Mare de Déu de Bellpuig al monestir de les Avellanes conté una 
elevada força simbòlica, tant per al monestir com per als pobles del seu entorn. No només 
pel valor espiritual i identitari, sinó també perquè el seu retorn, encara que temporal, significa 
un acte de dignitat històrica, de respecte als orígens i de reconeixement a la rellevància 
d’aquest monestir en la historia del nostre país. 
 

 

 

 
 

 

 
 

S’ha elegit un nou Ministre generald dels Franciscans: Fr. Michael Anthony Perry, que fin ara 
havia estat Vicari general. 
Als proper dies, s’elegirà un nou Vicari general 
  

Nou Ministre general dels franciscans: Fr. Michael Anthony Perry 
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Barcelona,  17 de maig de 2013 - Al migdia del 17 de maig de 2013, la Santa Seu ha fet 
públic el nomenament del nou bisbe de la diòcesi de Tortosa, Mons. Enrique Benavent Vidal. 

La data de presa de possessió de la diòcesi de Tortosa per part de Mons. Enrique Benavent 
serà anunciada oportunament. 

El GIEC encomana a Déu el nou bisbe de la diòcesi de Tortosa i li desitja encert i fruits 
abundosos en la nova missió apostòlica que la Santa Seu li acaba de confiar. Així mateix, el 
GIEC agraeix a Mn. Josep Lluís Arín la seva tasca com a administrador diocesà durant el 
període de seu vacant. 

N.B.: Mons. Enrique Benavent va néixer el 25 d’abril de 1959 a Quatretonda (València). Va 
cursar els estudis eclesiàstics al Seminari Diocesà de Moncada (València). Va rebre 
l’ordenació sacerdotal a València, de mans del Papa Joan Pau II el 8 de novembre de 1982, 
durant la seva primera Visita Apostòlica a Espanya. Es llicencià en Teologia el 1986 i 
obtingué el grau de Doctor en Teologia el 1993, per la Pontifícia Universitat Gregoriana de 
Roma. Va ser nomenat bisbe auxiliar de València el 8 de novembre de 2004 i va rebre 
l’ordenació episcopal el 8 de gener de 2005. 

A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal per a la Doctrina 
de la Fe des de l’any 2008 i del 2005 al 2011 ho va ser de la Comissió Episcopal de 
Seminaris i Universitats. 

 
 
 
 

  
Els districtes de Barcelona concedeixen cada any uns premis d’agraïment i 
reconeixement a la tasca realitzada per Entitats i veïns en favor del 
benestar dels barris i dels veïns.  
Aquest any el districte de Nou Barris ens ha concedit a l’Entitat  de 
l’Associació de Veïns de Torre Llobeta-Vila Piscina i l’individual ha estat 
atorgat a Encarna Luna Maguilla,  Missionera de la Immaculada Concepció,  
que rep aquest premi individual per la seva tasca en la  millora de les 
condicions de vida de les persones de Nou Barris.  
 
Dijous 16 de maig a les 19.30 h Carmen Andrés i Santi Borrull, presidenta 
del Consell Municipal del Districte i regidor de Nou Barris, respectivament 
lliuren públicament els Premis Nou Barris 2013 als guardonats. 
 
En el moment del lliurament del premi l’Encarna es va dirigir al presents 
amb aquestes paraules, que són testimoni d’una vida lliurada als altres:  

Encarna Luna Maguilla, concepcionista, 

guanyadora del premi individual dels XIV Premis Nou Barris 2013 

Mons. Enrique Benavent, nou bisbe de Tortosa 
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Buenas tardes:  
 

Comenzaré leyendo una canción de Luis 
Guitarra cantautor de los años 90 
 
 Si todo es de todos,  
 la deuda del mundo es una injusticia, 
 si todo es de todos 

 Si todo es de todos  
 porqué hay tanta gente que no tienen 
 nada, 
 si todo es de todos,  
 las deudas eternas tendrán un final. 

(Luis Guitarra cantautor de los años 1990) 
 
Fa uns dies em van comunicar que, des del Districte de Nou barris, se’m feia un 
reconeixement per la tasca realitzada en el Barri de Ciutat Meridiana.  

Jo l’assumeixo i l’accepto , com un dia d’agraïment, no ver la meva persona, sinó  vers 
tantes persones i entitats del barri que treballen desinteressadament per canviar les es-
tructures,  intentant obrir camins on sembla que no n’hi ha i donar una suport humà quan tot 
és dificultat. El  treball conjunt d’entitats i persones diverses, de manera tant entusiasta, ha 
estat per a mi un descobriment i un goig i estic contenta de formar part d’aquest col•lectiu.   

Formo part de la comunitat que les Concepcionistes tenim a Ciutat Meridiana, comunitat 
present en el barri des del 1097. La meva presència i acció no és individual, sinó que forma 
part de tot el grup.  

Vull demanar que el nostre barri sigui tractat d’una manera especial; en ell hi viu una part de 
la població fortament castigada per l’atur.   

És important conèixer la realitat, no els números ni les enquestes. El coneixement de la 
situació mou , també el cor i no ens pot deixar llunyans de les situacions de patiment.   

Són moltes les persones que avui, donada la forta crisi, tenen necessitat d’un treball, han 
esgotat l’atur i, alguns viuen de l’ajuda familiar i altres sense res. Aquesta situació els ha 
portat a problemes amb la vivenda i a la carestia d’aliments, ambdós, drets fonamentals de 
la persona.  

Sabem que són temps difícils per a tots, inclosa l’administració, que els recursos són 
insuficients, però la resposta no pot ser aquesta. Per a tots és un repte de justícia que ens 
ha de portar a una acció compromesa y a cercar solucions que donin resposta a tant 
sofriment. 

Recullo aquest agraïment en nom de totes les persones i entitats que a Ciutat Meridiana 
lluitem, dia a dia, a fi de que cap persona resti en exclusió social.  

Moltes gràcies.  

Encarna Luna 
 

  

Redacció flama.info, 21.05  

Pilar Nuñez Cubero, religiosa de la Companyia de Maria, exvicedirectora de l'Institut Borja de 
Bioètica i excap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Esperit Sant, ha rebut la 

Pilar Nuñez, religiosa de la Companyia de Maria, premiada per la 
Universitat de Comillas 
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medalla honorífica de la Universitat Pontifícia de Comillas, en la celebració del 25è aniversari 
de la Càtedra de Bioètica de Comillas. 

El director de la Càtedra de Bioètica, Javier de la Torre, ha assenyalat que "en aquests 25 
anys hem descobert molta gent que inclina el cor quan hi ha una necessitat, gent 
col•laboradora, gent compassiva, gent solidària que no nega el seu ajut, gent 
desinteressada". 

La ministra de Sanitat, Ana Mato, present en l'acte, ha subratllat l'espai obert, 
multidisciplinari i de diàleg que constitueix la Càtedra de Bioètica, i ha felicitat els premiats 
per "la seva contribució al debat d'alt nivell intel•lectual de la bioètica a l'Estat espanyol". 
 
 
 
 
27 de maig de 2013 
Biblioteca Les Roquetesa les 7 de la tarda  
Lloc: Via Favència 288 B 
La mort i el més enllà de les principals religions 
a càrrec de Pilar Claret. 
 
 
 

fecc informa núm 470, 21.05.2013 

El Consell de Ministres espanyol va aprovar el passat divendres la remissió a les Corts 
Generals del Projecte de Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE, 
d’acord amb les sigles en castellà).  

La presentació d’aquest projecte ha fet palesa una explícita bel·ligerància contra l’autonomia 
educativa de les comunitats autònomes i un atac, particularment, contra el model lingüístic 
de l’escola catalana. La bel·ligerància és tan gran, de fet, que fa presagiar no res de bo.  

No cal dir que, des del punt de vista competencial i lingüístic, els propòsits de la LOMCE són 
d’anorreament autonòmic. Una posició que no compartim i que cal combatre amb tots els 
mitjans democràtics a l’abast.  

El dret a l’autogovern educatiu de Catalunya i un 
model lingüístic de convivència i cohesió social 
per a la nostra escola s’han de defensar. Com ja 
hem dit d’altres vegades, la Generalitat de 
Catalunya, Parlament i Govern, ens tindran 
sempre al seu costat en aquesta comesa.  

Mal inici, doncs, per a un projecte de llei que està 
portant més divisió en el món educatiu i que, en 
bona mesura, està dissenyat a la contra.  

Com ja apuntàvem en valorar els avantprojectes, 
aquesta és una llei clarament innecessària. La 
seva proposta va molt més enllà dels problemes 
educatius. Tant és així, que el possible debat 
sobre algunes qüestions educatives -com la 
diversificació de la secundària obligatòria- 
quedarà del tot ofegat per la magnitud dels altres 
objectius polítics que conté.  

La LOMCE, un projecte polític més que educatiu 

Vivències religioses al voltant de la mort 
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Davant les dificultats que estem vivint, la LOMCE no serà sinó un entrebanc més i un 
enorme dispendi de les nostres energies, necessàries per abordar els problemes reals i els 
reptes que volem superar.  

A més, el clima creat pel ministre responsable de la llei enverina un debat parlamentari del 
qual no es pot esperar gran cosa. Potser, tal com dèiem fa uns dies, la LOMCE no s’acabarà 
aplicant, però l’aprovació del projecte és una mala notícia.  

El PSOE, en boca del seu secretari general, ha carregat contra la religió, com si aquest fos 
el gran tema de la LOMCE, i de seguida ha trobat requesta. PSC i ICV ja parlen de defensar 
l’escola pública, com si la LOMCE modifiqués en alguna cosa el seu estatus. Ja es veu que 
la indignació que la LOMCE ha provocat, particularment a Catalunya, alguns la volen 
aprofitar per portar l’aigua al seu molí. Entre els uns i els altres podem prendre mal.  

Desconeixem el text definitiu del projecte; però, si no ha canviat gaire en relació als darrers 
avantprojectes, més enllà d’alguna mesura esparsa, el conjunt és inacceptable. Restarem 
amatents, doncs, a l’evolució els esdeveniments, que malauradament estaran més 
condicionats pels criteris polítics que no pas pels educatius. I hi direm la nostra quan sigui 
estrictament necessari. 

 

 
 

EL SILENCI 
concert amb tocs poètics i meditatius 

Oriol Romaní, clarinet 

Invitació cordial al recolliment i a connectar amb el nostre interior, 
amb músiques de Bach, Debussy, Homs, Hildegarda de Bingen i 
tradicionals i breus textos dels seus autors. 
 
Dissabte 25 de maig del 2013, a 2/4 de 9 del vespre 
Monestir de la Immaculada Concepció de les Carmelites Descalces 
de Mataró 
Avinguda de Can Torner, 63 

 
 

 

Madrid, 20 de mayo de 2013 (IVICON).- El secretario de Estado, cardenal Bertone, 
acompañado de otros más de treinta obispos, confiere la ordenación episcopal al hasta 
ahora ministro general de los Franciscanos. 

Ocho cardenales (Bertone, Hummes, Maradiaga, Braz de Avis, Monteiro, Bertello, Amigo y 
Cañizares), diez arzobispos (entre ellos, cuatro nuncios como Renzo Fratini, nuncio 
apostólico en España) y quince obispos, de España y de otros países, ordenaron obispo a 
fray José Rodríguez Carballo. Nombrado por el Papa Francisco, el sábado 6 de abril, en 
su primer nombramiento relevante, arzobispo titular de Belcastro y secretario de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica,  el hasta ahora y en los últimos años ministro general de la Orden de 
Hermanos Menores (OFM), recibió la consagración en la catedral de Santiago de 
Compostela, en la tarde del sábado 18 de mayo, víspera de Pentecostés. 

Todos ellos llegaron a pie desde el cercano convento de San Francisco y  fueron 
recibidos, en la puerta de la Azabachería de la catedral compostelana, por el arzobispo de 

El silenci 

Fray José Rodríguez Carballo, 
ordenado obispo en la catedral compostelana 
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Santiago, Julián Barrio, y el deán de la catedral compostelana, Segundo Pérez. Fue el 
mismo Rodríguez Carballo quien, en razón de sus orígenes gallegos –nació hace 60 años 
en la localidad ourensana de Lodosello- y de haber vivido muchos años en Santiago, quien 
eligió la catedral de esta ciudad para su consagración. A  este respecto, su escudo 
episcopal no puede ser más elocuente: lleva una cruz de Santiago, una concha de 
peregrino, así como los colores azul y blanco de la bandera de Galicia. La frase paulina 
“Sé de quién me he fiado” es su lema episcopal. La celebración fue en gallego, en español 
y en latín. Cantó una coral procedente de Ponteareas, la localidad pontevedresa en la que 
Rodríguez Carballo tomó los hábitos franciscanos y profesó los votos temporales hace 
casi cuarenta años. No faltaron tampoco ni el sonido de las gaitas, ni la música de 
chirimías, ni el himno al Apóstol Santiago. 

 En razón del rango de Bertone, equivalente a primer ministro, en visita oficial desde la 
tarde del 17 de mayo a la tarde del domingo día 19, y por la misma personalidad del nuevo 
prelado y del alto cargo que va a ocupar en el Vaticano, en la celebración estuvieron 
presentes destacadas autoridades civiles, entre ellas el presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijóo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo,  la 
ministra de Fomento, Ana Pastor, y la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo. 

En su alocución final, Rodríguez Carballo se mostró agradecido de este “inmerecido” don -
el nombramiento del Papa Francisco como arzobispo secretario de la Congregación para 
los institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica–, y de que a través 
de él también se confíe en la orden franciscana. “Me comprometo a trabajar con todas mis 
fuerzas”, aseguró. El nuevo arzobispo expresó asimismo algunos de sus sentimientos en 
esta hora: “temor” ante la nueva responsabilidad, “alegría” por este “don” y “tristeza” por 
“saber” lo que deja. Como cierre a su intervención, Rodríguez Carballo leyó una carta, con 
fecha a 18 de mayo, enviada por el Santo Padre. En ella le expresa “el afecto y cercanía” 
de Dios a su persona, y valora que siga al Apóstol Santiago el Mayor, que “se venera en 
Santiago” de Compostela. Por esto, el Papa confía que el ministerio del nuevo arzobispo 
se base en “la mansedumbre, la ternura y la misericordia”. 

Y a propósito del Papa Francisco, en sus palabras de saludo al comienzo de la 
celebración, el arzobispo compostelano expresó su deseo de que el Santo Padre visite 
Santiago. “Con filial afecto, le esperamos”, afirmó, para a continuación recordar que en 
2014 se cumplirán 800 años de la peregrinación a Compostela de San Francisco de Asís. 
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Finalmente, monseñor Rodríguez Carballo, en la tarde del domingo 19 de mayo, viaja 
hasta su localidad natal, Lodosello, en cuya iglesia parroquial oficiará una misa. 
Posteriormente recibió un homenaje popular. El obispo de Ourense, José Leonardo Lemos 
Montanet, le acompañará en estos actos. 

 

 

 

Madrid, 18 de mayo de 
2013  
(IVICON/masdecerca). 
El nuevo presidente de la 
Unión de los Superiores 
Generales (USG) será el 
Padre General de la 
Compañía de Jesús, Adolfo 
Nicolás, según ha 
informado este viernes la 
USG.  Así, el Padre General 

de los jesuitas, que era el vicepresidente de la Unión de los Superiores Generales sustituirá 
en el cargo al franciscano español Fr.José Rodríguez Carballo, nombrado recientemente 
Arzobispo Secretario de la Congregación para los Institutos de la Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica y que será consagrado obispo mañana sábado en Santiago 
de Compostela.     

El Padre David, Secretario General de la USG, con fecha 30 de abril comunicó lo 
siguiente: “Estimados Padres Superiores Generales, me complace informarles que, 
conforme al número 18 de nuestro Estatuto, el P. Adolfo Nicolás, S.J. ha aceptado sustituir 
al P. José Rodríguez Carballo OFM como Presidente de la USG por un periodo de tres 
años “ad complendum trienniun”. 

En la próxima Asamblea del 22 -24 de mayo procederemos a la elección del nuevo 
Vicepresidente. Agradecemos sinceramente al Padre Adolfo por su disponibilidad y lo 
acompañamos con nuestra oración”. La próxima asamblea, del 22 al 24 de mayo será 
también una asamblea en la que se seguirá profundizando, al igual que ha hecho la UISG, 
en el tema de la autoridad. 
 

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 
 

 

 

El Prepòsit general de la Companyia de Jesús, 
nou presidente de la USG 
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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 

 

 

 

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. 

Sessió de reflexió i estudi 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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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. 

 

 
 
 

El monestir de Sant Daniel de Girona s’està preparant per 
celebrar el mil·lenari de la seva fundació. Més enllà de la bellesa 
artística, el cenobi benedictí femení té una joia molt preuada per 
oferir al món: els mil anys de vida contemplativa ininterrompuda. 
Coincidint amb la Jornada Pro Orantibus, “Signes dels temps” 
entrevista Maria Assumpció Pifarré, priora del Monestir de Sant 
Daniel.  
 
Altres temes: 
- Notícia sobre el nomenament del nou bisbe de Tortosa. 
- Testimoni de Michel Camdessus, exdirector del Fons Monetari Internacional i assessor del 
Pontifici Consell de Justícia i Pau. 
- Catifes florals a la Garriga amb motiu de la Festa de Corpus. Conversa amb Maria Teresa 
Viñallonga i Alfons López Salgueiro. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials.. 
 
Data: diumenge 26 de maig de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

 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 

Agenda 

TV3 Signes dels Temps. "Mil·lenari de Sant Daniel " 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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