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Reunidas en Castres (Francia) del 19 de abril al 10 de mayo y en un clima de alegría y 

acción de gracias, el Capitulo ha confirmado a NURIA BAYÓ BLASCO como Superiora 

General de la Congregación por los próximos cinco años. Con ella han sido elegidas Norma 

Micolini (Argentina), Rosangela Altoe (Brasil) y M. Béatrice Mbengue (Senegal). 

 Núria Bayó es natural de Barcelona. Formada en Filosofía Fundamental, en Teología y en 
Educación ha dedicado gran parte de su vida a la educación como vocación y misión. 

En 1993 fue invitada a ser animadora provincial durante dos períodos. Formó parte de la 
URC y participó en el Concilio Catalán de la Tarraconense sobre el tema de las raíces 
cristianas en Europa. En 1999 fue elegida consejera general y en 2003 asumió la misión de 
responsable general.  

Un discipulado en camino, itinerante e intercultural, 
desde una mística misionera que sale al encuentro y abraza la vida 

 Desde la preparación a esta asamblea capitular estábamos invitadas a mirar, acoger y 
descubrir... Ahora podemos decir que somos testigos y protagonistas de estos tres modos 
de aproximarnos, tomar contacto y encontrar múltiples sentidos y significados. 

 Miramos con empatía y curiosidad nuestros recorridos como “pequeña Congregación” 
inmersa en  la realidad del mundo en que vivimos. Y ahora sabemos que allí donde un dato 
de la realidad  se cruza con nuestra curiosidad, Dios esta esperando para revelarnos algo de 
su querer, de su proyecto (Cf. Ex 3 y 4).  

La compañía cotidiana de las MUJERES de la PASCUA nos ayudó a atravesar los miedos y 
dificultades, para encontrar vida donde el caos, la ambigüedad y la muerte nos imponen 
turbación y desaliento. Su capacidad de ponerse en camino cuando comienza el día, alentó 
cada paso del proceso... podemos decir y celebrar, que nuestras singularidades y 

diversidades, no son una amenaza... 
sino una oportunidad para ampliar la 
mirada, extender los brazos, crear 
solidaridad, crecer en 
interculturalidad. 

 Representamos 18 países con sus 
culturas, rituales, dolores, danzas, 
conquistas y sueños... que son una 
profunda invitación a dejarnos 
habitar por sus rostros, sus 
geografías, sus modos, y sus 
esperanzas...   

Y nos situamos en “acción de 
gracias” esta vez para reconocer los 
dones, repartidos en tantos lugares 
de presencia que nos alientan a 

seguir extendiendo el ámbito de la compasión y la gratuidad.  

La experiencia de tejer comunión en el pensar, desear y expresar, lo constatamos a la hora 
de elaborar las prioridades, donde sentimos una profunda sintonía y 
convergencia. FORMACIÓN, MISIÓN y ANIMACIÓN son tres prioridades interconectadas 
en un circulo vital que se retroalimenta y se expande, haciéndose cada vez mas inclusivo. 

42 Capítulo general 
de la Congregació de la Immaculada Concepció de Castres 
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 Hermanos, Hermanas, laicas y laicos en convivencia, 
búsqueda y diálogo entre iguales, recreando el sentido y el 
compromiso de nuestra común vocación de pertenecer a la 
 familia azul siempre en camino, ensayando una experiencia 
de Basileia (de Reinado de Dios). 

Esta conciencia renovada de sabernos perteneciente a la 
doble fuente: 

- la experiencia original de Jesús de Nazaret; 
- y la herencia  fecunda del Carisma de Emilie, nos 

otorga identidad y nos compromete, somos comunidad de memoria  y de imaginación 
profética, colocamos el futuro en el presente y por eso soñamos con adelantarlo, no sin 
saber que el cuidado amoroso de la vida nos espera... 

Discipulado, itinerancia e interculturalidad, son tres expresiones de un mismo dinamismo, 
una invitación incesante a movernos, cambiar de lugar geográfico y simbólico, transitar otras 
fronteras, salir al encuentro, abrirnos a otros modos de comprender, ser hombres y mujeres 
andantes... 

Sin duda la Casa Madre sigue siendo un lugar fundante, aquí recordamos y tocamos el 
origen, y desde aquí nos seguimos enviando a encarnar la novedad del Reino con renovada 

confianza y dispuesta a hacer lo que Dios quiera 
(Emilie). 

Al terminar el Capitulo ya nos sentimos en mejores 
condiciones para decir con Emilie: “Me parece ver un 
poco más claro lo que debo hacer... (Cf. CIS-II  392) 

Y en la festividad de la Ascensión, asumimos como  
familia azul el compromiso de no sólo mirar el cielo, 
sino de habitar, amar y cuidar la tierra, animándonos a 
ser portadores y portadoras de un modo nuevo de vivir 
y convivir. 

 

 

   

   

URC: sessió de reflexió i estudi sobre la banca ètica 
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El 27 de maig de 2013, dilluns, de 10.30 a 13.00, s’ha celebrat a la Sala Pere Casaldàliga de 

la Llibreria Claret de Barcelona una sessió de reflexió i estudi sobre la banca ètica, destinada 

a fonamentalment a superiores i superiors majors, així com a administradors generals i 

provincials.  

S’han plantejat dos objectius: proposar una banca ètica, en aquests moments que vivim, que 

pot esdevenir un signe profètic en l’ús dels béns. En aquest sentit, es coneix la proposta de 

FIARE, i es veu la possibilitat d’optar per una banca ètica des d’una òptica lúcida i 

evangèlica. María Roset, Companyia de Maria, i Gil Pares, Pares Caputxins, exposen la 

seva experiència en relació amb la banca ètica. El segon objectiu, 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. Finalment, després del treball de 

grups, es formulen algunes conclusions i es remarca la importància de tenir noves trobades 

que s’obren a la participació de laics que estan integrats en la administració general i/o 

provincial. 

  

 

S’ha escrit que “la capacitat de silenci en l’home és el termòmetre de la seva qualitat i 
noblesa”. Dissortadament, avui va augmentant el soroll i va disminuint el silenci. I el silenci 
és el que necessitem més. Per això, en aquest diumenge dedicat a la Santíssima Trinitat, 
l’Església recorda especialment  aquelles i aquells germans cristians que fan silenci i 
preguen; és el dia Pro Orantibus,que aquest any té com a lema “Vida contemplativa en l’Any 
de la Fe: sentinelles de la pregària”. Les persones que formen les nostres comunitats 
monàstiques són testimonis del valor del silenci. 

Avui costa trobar temps per a la reflexió. Si volem reflexionar, ens cal crear silenci en el 
nostre propi entorn i entrar-hi sense por. El silenci concentra la nostra vida i ens ajuda a 
aprofundir-la i viure-la en plenitud. 

El silenci és necessari per trobar-nos a nosaltres mateixos i per autodescobrir-nos 
autènticament, ens ajuda a mirar el passat amb equanimitat, el present amb realisme i el 
futur amb esperança. El silenci ens permet contemplar Déu, els germans i la natura amb ulls 
nous i ens ajuda a projectar-nos vers els altres amb més generositat. 

El silenci parla. Sembla una contradicció, però no ho és pas. Tanmateix, cal saber escoltar el 
silenci, perquè ens ofereix sempre un missatge de saviesa. En el silenci ens autodescobrim, 
veiem amb més claredat la nostra pròpia vida, el que fem i el que deixem de fer, la qualitat 
de la nostra existència i allò que Déu i el proïsme esperen de nosaltres. En el silenci 
escoltem la nostra consciència. Un escriptor anglès ha dit que “el silenci és el gran art de la 
conversa”. És ben veritat, perquè en la conversa és molt important saber escoltar l’altre quan 
parla. I, com és obvi, això demana una certa capacitat de callar i fer silenci en nosaltres. 
Només així podem escoltar realment l’altre i fer un diàleg. 

El valor del silenci 
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Els nostres monestirs ens recorden que Déu parla en el silenci. 
Déu, que ens ha creat i ens ha salvat per amor, vol mantenir un 
diàleg amb tota persona humana. Sense fer silenci en la nostra 
vida és difícil escoltar la veu amorosa de Déu. Davant la solitud 
que fomenta la nostra civilització, a tots ens és molt necessari i 
molt profitós aquest diàleg interpersonal amb Déu, un diàleg 
d’amistat, com explica santa Teresa de Jesús.   

El silenci crea un clima propici per a la pregària. Aquest és el 
testimoniatge que ens donen els nostres germans i germanes 
que preguen cada dia per les necessitats de l’Església i del 
món. 

  † Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

(Diumenge Pro Orantibus, 26/05/2013) 
 

 

 
EDITORIAL VIDA NUEVA | 17.05.2013 | La LCWR, entidad que agrupa al 80% de las 
monjas norteamericanas, hoy bajo supervisión, apuesta por “establecer un diálogo abierto y 
honesto con el Vaticano”, según declaraciones de su presidenta a Vida Nueva. 
Ambas partes –LCWR y la Congregación para la Doctrina de la Fe– ya habían hablado, 
pero, por lo que se ve, no se habían entendido. Se ha sabido que ni siquiera se entendían en 
la manera de abordar este asunto –en el quese acusa a las religiosas de “errores 
doctrinales” en sus enseñanzas– los dicasterios afectados. 

La LCWR quiere seguir atendiendo a las preocupaciones que persisten en Roma para 
despejar las dudas. Es de esperar que los nuevos aires que se respiran brinden un marco 
para continuar tendiendo puentes. 

En el nº 2.848 de Vida Nueva. Del 18 al 24 de mayo de 2013. 
 
 
 
 
Presidenta de la LCWR (Conferencia de Líderes Religiosas Femeninas) 

Texto y fotos: DARÍO MENOR | 17.05.2013 | La franciscana Florence Deacon es la 
presidenta de la Conferencia de Líderes Religiosas Femeninas (LCWR, por sus siglas en 
inglés), la organización que aglutina al 80% de las alrededor de 57.000 monjas de los 

Estados Unidos. El Vaticano ha intervenido 
esta institución al considerar que ha 
cometido “errores doctrinales”, que no sigue 
“las enseñanzas de la Iglesia en la 
sexualidad humana” y que está impregnada 
de “un cierto feminismo radical”, según se 
lee en la valoración doctrinal publicada en 
abril del año pasado por la Congregación 
para la Doctrina de la Fe. 

El nuevo prefecto, el arzobispo 
alemán Gerhard Ludwig Müller, tras 
reunirse con la cúpula de la LCWR el 
pasado 15 de abril, informó en un 

LCWR, hablen con ellas 
 

Florence Deacon, presidenta de la LCWR: 
“Tenemos que establecer un diálogo abierto y honesto con el Vaticano” 
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comunicado que había hablado con el papa Francisco de la valoración doctrinal y que 
este “reafirmó” los puntos del documento y el proyecto para reformar la organización. 
Deacon ha participado en la reciente Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de 
Superioras Generales (UISG) celebrada en Roma. 
 
- El comunicado de Doctrina de la Fe tras la reunión de Müller con la LCWR provocó 
interpretaciones contrapuestas respecto a la posición de Francisco con las religiosas 
estadounidenses. ¿Cómo lo ven ustedes? 
- Cuando Müller se reunió con el Papa hace unas semanas, antes de nuestro encuentro, 
publicó un comunicado en el que informaba de los temas que habían hablado. No 
mencionaba a la LCWR. Cuando habló con nosotras, nos dijo que Francisco confirmaba la 
valoración doctrinal. Pero no estamos seguros de cuánto tiempo hablaron de este 
tema. Tampoco sabemos lo que el papa Francisco sabe sobre esta cuestión o si, 
sencillamente, le dijo que siguiera adelante con los temas que llevaba entre manos. 
Realmente no sabemos bien lo que significa este último comunicado. 
 
- ¿Cómo puede salirse de esta situación, que obviamente, no es cómoda para las 
religiosas estadounidenses ni para el Vaticano? 
- Tenemos que establecer un diálogo abierto y honesto. Y tenemos que presentar nuestras 

verdades y hablar con integridad entre nosotros. 
Debemos llegar así a un punto de entendimiento. 
Todos trabajamos por el bien de la Iglesia y por el 
Evangelio de Jesucristo. 
 
- ¿Dónde está la raíz del problema? 
- Es difícil incluso de entender. Es precisamente por ello 
por lo que necesitamos más diálogo. Solo así sabremos 
dónde está la raíz del problema, porque nosotras nos 
ocupamos de los que pensábamos que eran los 
asuntos que se discutieron en el pasado. La valoración 
doctrinal, sin embargo, seguía siendo muy negativa. 
Obviamente, nuestras respuestas no satisficieron a sus 
preguntas. Así que debemos entender mejor dónde 
están sus preocupaciones y buscar una respuesta 
conjunta a estas inquietudes. 
 

Construir confiança 
 

- ¿No está claro aún para la LCWR cuáles son las 
actitudes que hay que cambiar? 

- Lo que hemos intentado hacer durante el último año es construir una relación de confianza 
con los tres obispos que forman la delegación del Vaticano para tratar con la LCWR durante 
este proceso, porque nosotras no les conocíamos. A final de mes hablaremos con ellos en 
profundidad sobre el propio informe, sobre la valoración doctrinal. 
 
- ¿Tiene buena parte de la culpa de esta situación la falta de entendimiento entre las 
religiosas y los obispos estadounidenses? 
- La Conferencia Episcopal Estadounidense como tal no formaba parte de la valoración 
doctrinal. Este documento era entre nosotras y el Vaticano. 
 
- En cualquier caso, ¿existe una desconfianza por parte de algunos obispos 
estadounidenses respecto al trabajo que hacen una parte de las religiosas? 

http://www.vidanueva.es/2013/05/10/el-sinodo-de-las-religiosas-reflexiona-sobre-la-autoridad/
http://www.vidanueva.es/2013/05/10/el-sinodo-de-las-religiosas-reflexiona-sobre-la-autoridad/
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- Según veo yo las cosas, las religiosas, en sus zonas de origen, donde ellas viven y 
desarrollan su apostolado, suelen tener una relación bastante buena con los obispos de sus 
diócesis. Cuando se conocen entre ellos, tienen una buena relación. El problema viene 
cuando no se conocen. A veces es en esa situación cuando empiezan a aparecer 
problemas. La situación cambia mucho de unas diócesis a otras y según la relación que las 
religiosas tengan con sus obispos. Nosotras, como organización, nos reunimos con los 
obispos dos veces al año. La LCWR mantiene una buena relación con la Conferencia 
Episcopal Estadounidense. Vamos todos los años a su asamblea anual y participamos en 
algunas de sus comisiones. 
 
“Nosotras hemos visto una oportunidad 
en esta situación: ha habido 
una afirmación de la contribución que 
la Vida Religiosa femenina hace en los Estados Unidos”. 
 
- ¿Cómo ha recibido el nombramiento del nuevo secretario de la Congregación para 
los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, el franciscano 
español José Rodríguez Carballo? 
- Le conocí en diciembre, pues viajó a Norteamérica para reunirse con miembros de su 
congregación. Estoy muy contenta de que haya sido elegido él, que es franciscano como yo. 
Creo que los franciscanos tienden 
puentes y construyen la paz, por lo 
que estoy segura de que habrá una 
buena relación entre la Congregación 
vaticana y la LCWR. El cardenal Braz de 
Aviz, el prefecto del dicasterio, nos habló 
de la necesidad de que tengamos una 
relación más estrecha. 
 
- ¿Están cansadas de que el problema 
con el Vaticano ponga en tela de 
juicio la labor que realiza la Vida 
Religiosa femenina en su país? 
- Creo que resulta interesante conocer 
que nosotras nos hemos mantenido la 
mayor parte del tiempo en silencio 
respecto a esta cuestión. Mientras, la 
prensa estadounidense mostraba el 
buen trabajo que hacemos, lo que ha 
hecho que la Vida Religiosa femenina 
tenga una buena visibilidad. Se ha 
reafirmado mucho nuestro papel. 
Hemos recibido alrededor de cien mil 
cartas de personas que compartían con 
nosotras su amor por la Iglesia y su 
experiencia de la fe, y que manifestaban 
su apoyo. En una de las intervenciones 
de la Asamblea Plenaria de la UISG se 
decía que las crisis abren un escenario en el que hay tanto peligros como oportunidades. 
Nosotras hemos visto una oportunidad en esta situación: ha habido una afirmación de la 
contribución que la Vida Religiosa femenina hace en los Estados Unidos. 
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- La plenaria de la UISG ha tratado el tema de la autoridad. ¿Que sugerencia ofrece 
para ejercer el liderazgo? 
- Mucho de lo que hemos escuchado en la asamblea se entiende bien en los Estados Unidos 
desde hace tiempo. Vemos a los líderes como personas que sirven. Intentamos ejercer el 
liderazgo siguiendo el modelo de Jesucristo y tratando de seguir las recomendaciones que 
propuso el Concilio Vaticano II. Ejercer el liderazgo de esta forma enriquece a la Iglesia. 
 
- ¿Cuál es la situación de las vocaciones en su país? 
- Es similar a la que se da en Europa. Si miras el número de mujeres jóvenes que entran en 
la Vida Religiosa, la cantidad es pequeña. Pero si te fijas en las católicas que forman parte 
activa de la vida de la Iglesia, descubres que el número es grande. Debido a la apertura del 
Concilio Vaticano II, cuando se dijo que todo el mundo estaba llamado a la santidad y que 
los laicos tenían un papel importante que desarrollar, las mujeres han continuado sirviendo a 
la Iglesia, pero no como consagradas. La sirven como laicas que son madres y sacan 
adelante a sus familias. En la vida de la Iglesia encuentras a muchísimas mujeres: en las 
parroquias, enseñando en las escuelas (donde antes estaban las religiosas), en la pastoral, 
como líderes educativas… En el ministerio hay un gran número de mujeres en los Estados 
Unidos, pero no como religiosas, no como monjas católicas. Esto es un resultado del 
Concilio Vaticano II, así como del cambio de la sociedad. Como religiosas hemos estrechado 
mucho la relación con los laicos. 

En el nº 2.848 de Vida Nueva. 
 

 

 

 
(OHSJD | 25/05/2013) Este martes, 28 de mayo, comienza el Ciclo de diálogos Mecenazgo 
e investigación organizado desde la Obra Social de San Juan de Dios para promover la 
reflexión sobre la importancia de invertir en investigación biomédica para mejorar la salud 
mental y pediátrica.  

Representantes de empresas 
líderes en responsabilidad 
social corporativa y directivos 
y hermanos de San Juan de 
Dios debatirán sobre el 
modelo del Hospital Materno 
San Juan de Dios en la 
vinculación de ciencia y 
humanismo, así como sobre 
las oportunidades que aporta 
impulsar la investigación 
pediátrica y en salud mental. 
El periodista económico 
Albert Closas moderará el 

ciclo, consistente en tres cenas que concluirán con diálogos entre los expertos. 

La primera sesión, bajo el título "Hospital San Juan de Dios, ciencia y humanismo. Un 
Hospital que apuesta por generar Conocimiento", contará con la presencia de Manel del 
Castillo, director gerente del Hospital SJD, Liberto Folch, director general y fundador de 
Bebe Due España, SA y Miguel García Lamigueiro, director de comunicación de DKV 
Seguros. 

Las otras dos sesiones, enfocadas al mecenazgo, se harán los próximos 11 y 25 de junio en 
el Círculo Ecuestre de Barcelona. 

San Juan de Dios promueve la inversión en investigación biomédica 
 

http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/infancia/san-juan-de-dios-fomenta-la-generacion-de-conocimiento-entre-empresa-e-investigacion
http://www.obrasocialsantjoandedeu.org/infancia/san-juan-de-dios-fomenta-la-generacion-de-conocimiento-entre-empresa-e-investigacion
http://www.circuloecuestre.es/
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Jordi Llisterri CatalunyaReligió - 27/05/2013 
  

Ara que està de moda explicar que el cardenal Bergoglio viatjava en metro quan era 
arquebisbe de Buenos Aires, Viqui Molins ja havia imaginat que diria Santa Teresa de Jesús 
si avui agafés el metro. És un de les imatges del llibre “Si Teresa de Jesús volviera hoy”, que 
va presentar la setmana passada a la Llibreria Claret amb la també teresiana Cristina 
Martínez. 

Viqui Molins va explicar que 
després de diversos llibres 
sobre el món de la 
marginació, ara volia 
acostar a la gent la figura de 
Santa Teresa. Ella mateixa 
diu que “quan me la feien 
llegir al noviciat no entenia 
res” i que cal una guia per 
entrar en el viatge espiritual 
que ens proposa la mística 
castellana. 

“Potser els teòlegs 
s’enfadaran una mica amb 
mi”, va explicar Molins per justificar l’afany divulgador del llibre. Per això, en el llibre la situa 
Santa Teresa tornant per visitar Barcelona i Viqui Molins l’acompanya pel seu barri del 
Raval, al metro, o li explica perquè protesten uns manifestant que es creuen pel carrer. 
“Estos si que daban voces como me hubiera gustado a mi”, exclama la santa en el llibre. “Si 
Teresa de Jesús volviera hoy” també actualitza el relat de Santa Teresa al voltant de l’hort o 
del castell, amb paral·lelismes més comprensibles avui com l’ecologia o l’habitatge.   

Malgrat aquestes llicencies, el llibre manté la literalitat dels textos de Teresa de Jesús, per 
convidar a la lectura completa de l’obra de la santa. Segons Molins -dona d’acció- 
l’experiència espiritual és fonamental per la credibilitat del cristianisme avui: “Ningú se’n riu 
de tu quan parles de la teva experiència de Déu. Estic convençuda que avui és la única 
experiència que es pot entendre”. 

En la mateixa línia, Cristina Martínez, que actualment forma part del govern general de 
Roma de les Teresianes, va dir que “quan s’explica, Santa Teresa agrada a tothom, la gent 
se n’enamora”. “La Victòria Molins ens comunica un gran missatge: la mística està a l’abast 
de tothom”, va dir. Per Martínez, aquests mística “anat pel carrer” sintonitza plenament amb 
els missatges que està donant el papa Francesc en el seu inici de pontificat. 

A la presentació, entre altres, hi van assistir el president Joan Rigol, i president de la Unió de 
Religiosos Màxim Muñoz.  

  

 

El diari britànic dedica un reportatge a la coimpulsora del ‘Procés Constituent’, 
assegurant que “és un dels líders més grancs d’extrema esquerra del sud d’Europa" 

Nerea Rodríguez | El Singular Digital | 17/05/2013 

Si Santa Teresa de Jesús agafés el metro 
 

‘The Guardian’ sobre Forcades: “La monja radical amb una missió” 

http://www.claret.cat/ca/node/180044
http://www.catalunyareligio.cat/bloc/la-m-stica-del-carrer
http://www.catalunyareligio.cat/blog/homilies-del-papa-francesc
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El diari britànic ‘The Guardian’ ha 
publicat avui una entrevista-reportatge 
sobre la monja benedictina i 
coimpulsora del ‘Procés Constituent’ 
Teresa Forcades. En el text, escrit per 
Giles Tremlett, i signat des de 
Montserrat, el periodista defineix 
Forcades com “la monja radical 
espanyola més famosa”, així com “un 
dels líders més francs –i atípics- 
d’extrema esquerra del sud d’Europa”. 

A més, en el reportatge titulat 
‘Mantenir-se al dia amb Tereresa 
Forcades, una monja amb una missió’, 
Tremlett parla d’aquesta monja 
benedictina i doctora per Harvard com 

“una dona en campanya que promou un nou manifest radical per crear un canvi polític 
revolucionari i construir una Catalunya independent".  

En l’article, Forcades, coneguda també per la seva defensa de les dones, torna a carregar 
contra alguns aspectes de l’Església Catòlica, i assegura que aquesta és “misògina i 
patriarcal en la seva estructura” i reclama canviar això “el més aviat possible”. 

Sobre el ‘Procés Constituent’ encetat amb l’economista i president de Justícia i Pau, Arcadi 
Oliveres, Forcades torna a insistir que no està començant cap partit polític i que no es 
presentaran a les eleccions: “Això no són coses de benedictines, ni meves”.  
El reportatge, que ha aparegut durant unes hores a la portada de la pàgina web del diari 
britànic, conclou assegurant que “noves audiències esperen per sentir les seves paraules”. 
 
 

 

 
Davant l’aprovació, per part del Consell de Ministres, del Projecte de Llei orgànica per a la 
millora de la qualitat educativa (LOMCE), les entitats representatives de l’escola concertada 
de Catalunya volem expressar el rebuig global al text i deplorar l’actitud bel·ligerant, àdhuc 
agressiva, que el Ministre va mostrar en la presentació de la citada Llei.  

Com ja vàrem manifestar en ocasió de l’avantprojecte, considerem un greu error pedagògic i 
social el tractament que s’hi dóna a les llengües, a la vegada que expressem total suport a 
l’actual model lingüístic de l’escola a Catalunya. Un model que fa molts anys que es practica 
a les escoles catalanes, que ha permès evitar la segregació escolar, que ha estat un factor 
de cohesió social i que no ha generat cap perjudici en l’aprenentatge de l’alumnat. Al 
contrari, ha permès assolir nivells satisfactoris en el coneixement del català –i, volem 
destacar, del castellà- plenament homologables als d’altres territoris de l’Estat espanyol.  

L’escola privada concertada de Catalunya rebutja el projecte de LOMCE 

http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/17/teresa-forcades-nun-on-mission
http://www.guardian.co.uk/world/2013/may/17/teresa-forcades-nun-on-mission
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Tampoc no podem acceptar l’atac frontal a l’autonomia educativa de les comunitats 
autònomes -i als propis centres educatius- pel que fa a l’elaboració del currículum i els 
mecanismes d’avaluació. Les propostes que la LOMCE conté en aquesta línia no sembla 
pas que consolidin el treball vers un aprenentatge basat en competències –i al qual 
s’encaminen els nostres centres, tal com suggereix el corrent majoritari dels sistemes 
educatius europeus.  

D’altra banda, el clima d’enfrontament creat entorn la 
llei i la forta càrrega política que conté enverina el 
debat parlamentari i fa difícil assolir consensos. Una 
llei que s’aprovi en aquest context, doncs, no és sinó 
un element d’inestabilitat per al sistema educatiu, 
quelcom que cal rebutjar.  

Per tot plegat, i encara més davant les dificultats que 
ens tenallen, aquest projecte de la LOMCE se’ns 
revela desencertat, alhora que se situa lluny dels 
problemes reals i els reptes que volem superar tant els 
centres privats concertats com públics que conformen 
el Servei d’Educació de Catalunya.  

En darrer terme, com a centres educatius arrelats a 
una realitat concreta, ens sentim cridats a defensar el 
dret a l’autogovern educatiu de Catalunya i d’un model 
lingüístic de convivència i cohesió social per a la nostra 
escola, tal com queden definits a la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC) aprovada -per una molt àmplia 
majoria- del Parlament de Catalunya. Com ja hem afirmat en ocasions semblants, la 
Generalitat de Catalunya sempre ens tindrà al seu costat en aquesta comesa.  

Barcelona, 22 de maig de 2013 
 
 

 

 
L’escultor Manuel Cusachs ha elaborat l’escultura de 
pedra de travertí romà de 3,80 metres, que s’ha 
instal·lat a l’exterior de l’absis del Temple 
 
Dissabte 1 de juny, a les 10.30h, a la cripta de la 
Basílica de la Sagrada Família se celebrarà una 
eucaristia presidida pel cardenal Lluís Martínez 
Sistach i concelebrada pel P. Abat Josep M. Soler, i a 
continuació tindrà lloc la presentació i la benedicció 
de l’obra 
 
Montserrat, 24 de maig de 2013. Dissabte vinent, 1 de 
juny, a les 10.30h, se celebrarà a la cripta de la Basílica 
de la Sagrada Família una eucaristia que presidirà el 
cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, i que 
estarà concelebrada pel P. Abat Josep M. Soler. En 
acabar, tindrà lloc la presentació i la benedicció de la 
imatge de Sant Benet, obra de l’escultor Manuel 
Cusachs, que ha donat el Monestir de Montserrat a la 

Montserrat dóna una imatge de Sant Benet 
a la Sagrada Família de Barcelona 
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Basílica de la Sagrada Família, i que està situada a l’exterior de l’absis del Temple. 
 

 L’escultura de Sant Benet és de pedra travertí romà i té una alçada de 3,80 metres. “La 
figura del Sant interpreta –com apunta l’artista-, en la seva joventut, un fort caràcter de qui és 
patró d’Europa i considerat patró del monaquisme de l’Europa Occidental”. “Estudiada la 
seva biografia, amb el suport emotiu del P. Alcuí M. Serras, a.c.s., la nostra interpretació és 
la d’un home jove, encoratjador de mans fortes, mans que han erigit monestirs i han pregat i 
beneït”, explica Manuel Cusachs. 
 

Les mans del Sant Benet de Cusachs, en actitud d’oració, plasmen la forma d’una cavitat, 
evocant la cova on el Sant va viure l’incipient misticisme. També poden simbolitzar un 
habitacle o lloc de convivència, tanmateix un monestir. Un espai de silenci. Al mateix temps, 
subjecten contra el pit el volum de la Regla. En l’obra també cal observar que l’expressivitat 
escultòrica està pràcticament centrada en la zona entre el cap i les mans on hi apareix una 
creu esculpida per incisió a la pedra i el capçal d’un bàcul, atributs d’abat, i el llibre de la 
Regla. Per un costat de l’escultura s’enfila un esbarzer arrapat a l’hàbit en forma de cogulla 
de l’orde benedictí, a imatge de la pròpia botànica que s’aferra a les parets rocoses de 
Montserrat, per simbolitzar les temptacions del Sant. 
 

 
 
 
 
Flama.info, 27 mai. 13 - La 
Federació de Cristians de 
Catalunya organitza un recés per 
adults, obert a tothom, al 
Monestir de Poblet, els propers 
dies 8 i 9 de juny. Se sortirà en 
autocar des de la seu de la 
Federació (c/ Calàbria, 273-275 
de Barcelona). El recés l'impartirà 
el pare Abat Josep Alegre. Totes 
les persones interessades poden 
trucar al 93 363 03 64, de dilluns 
a dijous de 9.00h a 19.00h i els 
divendres de 9.00h a 15.00h. Animeu-vos!!!. 
PROGRAMA - Dia 8 de juny 
 
10.00h. Benvinguda 
Xerrada. El Títol: "Crist, camí per viure l'experiència de Déu". Durada, uns 40/45 minuts 
11.45h Diàleg obert sobre el tema. Durada, uns 30 minuts. 
12.30h Reflexió: invitació al silenci. Durada, uns 30 minuts. 
14,00 Dinar. 
16.00h El salms, un camí de vida cristiana per a tothom. 
18.30h Assistir a Vespres amb la comunitat monàstica. 
21.00h Sopar 
 

Dia 9 de juny 
8.00h a 9.00h Esmorzar 
10.00h Santa Missa 
11.00h. Tornada a Barcelona 
 

El preu són 55 euros. Inclou allotjament, dinar, sopar, esmorzar i recés. 

La Federació de Cristians de Catalunya organitza un recés per adults 
obert a tothom, impartit pel pare Abat Josep Alegre 
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Exercicis Espirituals – Estiu 2013 
 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

Organitza: URC-CEVRE 

 

 

 

Presentació i objectius - Formar professionals per millorar la comunicació i la imat- ge 
pública d’entitats eclesials. - Conèixer el fet religiós i la seva implicació mediàtica. - 
Assimilar les tècniques de la comunicació institucional apli- cada a entitats religioses. - 
Aprendre a utilitzar les noves tecnologies per comunicar el missatge religiós. - 
Familiaritzar-se amb les exigències i dinàmiques dels mit- jans de comunicació i els seus 
usos. - Entendre el funcionament del periodisme especialitzat en religió. - Detectar les 
claus de la comunicació corporativa per apli- car-les a l’entorn religiós. 

Potsgrau de comunicació institucional i religió a l’era digital 
Curs 2013-2014 

 

mailto:urc.info@gmail.com
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Perfil dels candidats La titulació s’adreça 
als responsables de comunicació d’entitats 
religioses, bisbats, ONG, professionals de 
proto- col i organització d’actes d’institucions 
relacionades amb l’església i el món 
interreligiós. L’accés és obert també a 
periodistes que vulguin aprofundir en el 
coneixement de les religions i les noves 
tecnologies, i a comunicadors interessats en 
el sector socioreligiós, així com a mestres i 
professors que vulguin aplicar el 
coneixement de les religions i les noves 
tecnologies al seu mètode docent. Poden 
accedir-hi responsables de comunicació 
institucional, de gabinets de premsa, 
llicenciats en Publicitat i Relacions 
públiques, Periodisme, Comunicació 
audiovisual, Humani- tats, Ciències 
religioses, que vulguin adquirir 
coneixements professionals de religió, 
comunicació institucional i xarxes socials. 

Horari i preu Crèdits: 30 | Places: 30  
Dies de classe: un divendres i un dissabte 
de cada mes. Una setmana intensiva, del 16 
al 20 de juny, horari de matí i tarda. Horari: divendres de 16h a 20h i dissabtes de 9h a 
13h. Calendari: octubre de 2013 - juny 2014. Preu: 1.950 €. 
 

Programa  
Bloc 1: Comunicació - Mitjans, religió i cultura. - Periodisme a l’era digital: concentració 
multimèdia i comunitats virtuals. - Opinió pública i comunicació institucional.  
Bloc 2: Església i religions. Institucions i comunicació - Església catòlica i 
comunicació. El Vaticà i la gestió de la informació religiosa. - Periodisme religiós. Mitjans 
confessionals i generalistes. - Cristianisme i altres religions i la seva relació amb la 
comunicació.  
Bloc 3: Noves tecnologies i religió - Els llenguatges tradicionals a l’entorn digital. - 
Xarxes socials. Facebook, Twitter, blocs. - La televisió: aliança o hostilitat vers el fet 
religiós? - Bases de dades en línia, vida religiosa i bones pràctiques a la xarxa. - Iniciatives 
multimèdia en el camp catòlic internacional.  
 
Treball Final de Postgrau El programa es completa amb un viatge d’un dia a Roma -a 
càrrec de l’estudiant- el gener de 2014, per visitar les institu- cions mediàtiques vaticanes. 
 
Informació del Postgrau i concertació d’entrevistes  
Podeu sol·licitar informació sobre el Postgrau a:  
Directora acadèmica Dra. Míriam Díez Bosch (miriamdb@blanquerna.url.edu) 
Coordinador Dr. Jordi Sànchez Torrents (jordist@blanquerna.url.edu)  
Més informació Facultat de Comunicació Blanquerna-URL c/ Valldonzella 23. 08001 
Barcelona TEl: 93 253 31 72 A/e: nuriapg@blanquerna.url.edu www.blanquerna.url.edu 
 
 
 

mailto:jordist@blanquerna.url.edu
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Diferenciació, posicionament... competència  

Aquest procés de preinscripció i matrícula ha posat en evidència allò que ja sabíem i havíem 
comentat: la competència entre els centres –tant de bo no fos entre centres del propi 
col·lectiu de l’escola cristiana- es va aguditzant i pot acabar sent determinant per al 
futur d’alguna escola.  

Si aquesta competència és neta i parteix dels valors positius que cada institució pot 
emfasitzar en la seva oferta formativa, res a dir. És el joc de la llibertat el que defensem i 
amb el qual hem de ser conseqüents.  

Per això, conceptes com identitat de marca, posicionament, diferenciació, propis del 
màrqueting, seran cada cop més presents en les nostres converses. El màrqueting no és la 
ciència de la persuasió o l’engany, sinó la ciència de l’intercanvi. El bon màrqueting és el 

Sopar col·loqui d’acidH  
 

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya, núm. 471 
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que busca la més alta satisfacció entre les dues parts en una transacció, sigui la venda 
d’un producte (venedor-comprador) o la provisió d’un servei, com és el cas de 
l’ensenyament.  

No és estrany, doncs, que aquest sigui el tema de la propera sessió del seminari permanent 
de gestió de xarxes o institucions titulars, que celebrarem aquest dimecres i que tancarà 
aquest segon curs del seminari. Des de l’Escola Cristiana seguirem oferint possibilitats de 
treballar aquesta dimensió del màrqueting en els nostres serveis d’ensenyament.  

L’anglès ha de seguir sent una prioritat  

A banda dels criteris educatius, que li atorguen un veritable fonament, la valoració social del 
coneixement de l’anglès (i d’altres llengües) converteix aquesta dimensió de l’oferta dels 
centres en un element de diferenciació que no podem menystenir.  

És també per aquest motiu que l’Escola Cristiana va endegar, fa ja força anys, el Projecte 
Escola Multilingüe. És bo recordar-ho aquesta setmana en què finalitza el termini per 
sol·licitar auxiliars de conversa per al curs vinent. Els auxiliars de conversa s’han revelat 
com un recurs molt potent per dinamitzar una llengua estrangera a l’escola. A PAC News, el 
blog del nostre programa d’auxiliars, trobareu experiències molt reeixides. Recordeu també 
que avui tindrà lloc la darrera sessió informativa del Programa; en aquest cas, a Lleida.  

No és l’única activitat que 
organitzem en aquesta línia. 
També oferim, entre altres, 
formació del professorat, 
els exàmens de Cambridge, 
els recursos de la 
multilinweb, la jornada 
multilingüe... o el projecte 
telemàtic Schools Song 
Contest, que fa pocs dies va 
convocar –en aquest cas de 
manera presencial- dos 
festivals que van reunir 19 
magnífiques actuacions.  

Divendres passat, altrament, 
es van lliurar els premis del 
6è Concurs d’anglès 
interescolar (The Fonix 
2013), en què les escoles 
cristianes van tenir una molt 
notable presència entre 
finalistes i premiats. Cal 
seguir, per tant, en aquesta 
línia d’estímul a 
l’aprenentatge dels alumnes i de presència pública de l’escola a través de la participació en 
concursos i certàmens.  

Així, doncs, es fa palès que molts centres ja esteu fent molt per millorar l’aprenentatge de 
llengües, però sempre es pot fer una mica més.  

I després de l’anglès, d’altres llengües ens esperen: el francès, de tanta tradició i proximitat 

geogràfica i cultural? L’alemany, que s’està reivindicant per les sortides laborals que 

ofereix? El xinès, que està prenent força en alguns centres de Madrid? 



17 
 

 

 

 

Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Teresa Forcades, benedictina 
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Títol LA MEVA EXPERIÈNCIA CRISTIANA 

A la llum dels dogmes marians 

Data Text corresponent a la conferència del 10 de gener 2009 al CIC 

Font Recerca 54 - Catalunya Franciscana. Any XLVII – Núm. 241  
Setembre-desembre de 2012 

Publicat 30 de maig de 2013 

LA MEVA EXPERIÈNCIA CRISTIANA 
A la llum dels dogmes marians 

 

Trobareu el text  en el document annex a la tramesa d’Horeb. Bona lectura. 

 

 

 
 

El Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa es complau a convidar-vos a la Trobada 
Interreligiosa 

  
La Manresa que volem - Espais per compartir 

  
Manresa en Diàleg 2003-2013 

  
Dissabte 8 de juny de 10h a 13h a la Mesquita Al-Fath (Camí de la Cova, s/n, Manresa) 

  
 Fa 10 anys, la Mesquita Al-Fath 
es va obrir al culte, es proposà el 
cicle de conferències “Manresa 
en Diàleg” i es va crear 
l’Associació Sociocultural Xarxa 
de Manresa. 
Aquestes iniciatives van impulsar 
i consolidar el moviment 
interreligiós manresà fins al punt 
de convertir-lo en un referent 
nacional i internacional. 
  

Volem celebrar-ho amb una bona 
festa i convocant a la ciutat per 
reflexionar sobre els fruits del 
treball que hem fet tots junts i per 
definir els reptes del futur que volem construïr plegats. 
  

Us esperem! 

 

Servei de documentació: “A la llum dels dogmes marians” 
 

Trobada Interreligiosa  a Manresa 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Programa 

10:00h – Arribada i Espai Interreligiós de Silenci. 

10:20h – Taula rodona: “La Manresa que volem. Espais per compartir” 

Amb la participació, entre d'altres, de: Xavier Melloni, cristià, Ismael L’Aziri, musulmà, Sor 
Lucía Caram, cristiana, Tomás Dueñas, Fe Bahá’í, Roure Grandón, budista i Alfred Matarín, 
Brahma Kumaris. 

11:15h – Diàleg entre ponents i participants. 

11:45h – Espai de Propostes 

12:15h – Festa del Desè Aniversari amb tè i pastes per a tothom. 

13:00h – Comiat. 

 
 

 
 
 

Fòrum Català de Teologia i Alliberament 
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Grup musical AINKAREM a Barcelona 
CONCERT PREGÀRIA 
8 de juny 2013 
Dissabte 8 de juny        a les 19,30 
A la Sala d’Actes de l’escola Vedruna-Àngels 
Plaça dels Àngels 3, 08001 BCN - Davant del MACBA 
Metro: Universitat, Catalunya 
TOTS I TOTES HI SOU CONVIDATS! 
 

 
 
 
 
 
Els dies 29 i 30 de maig, s’han reunit a Tarragona els delegats episcopals de Vida 
Consagrada. Al proper número d’Horeb, n’informarem oportunament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCERT PREGÀRIA: grup musical AINKAREM a Barcelona 

Reunió de Delegats Episcopals de Vida Consagrada 
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Data: diumenge 2 de juny de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

 2013   MAIG 
29-30 dc-dj. Delegats Episcopals de Vida Consagrada. Tarragona. 

   

 2013   JUNY 
4 dt. Junta Directiva URC 11.00  

17 dc. SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

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

15 ds. CEVRE: sortida fi de curs 

17 dl. CEVRE: fi de classes de formació inicial - tercer trimestre 

 

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 

TV3 Signes dels Temps 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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