
    
 
 

  

El papa Francesc als religiosos de la CLAR: 
"La vida religiosa és per a l’Església la seva columna vertebral, la quilla d’una nau" 
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NCatalunya, suplement coordinat per Jordi 
Llisterri, dedica el núm 12 de maig de 2013 
al treball de l’URC en projectes conjunts: 
“Els fruits de la col·laboració” amb articles i  
informacions sobre Benallar, Verdallar, 
Escola Cintra, així com amb aquesta 
entrevista, signada pel mateix coordinador 
ique publiquem tot seguit. El núm. 205 de 
l’Horeb va presentar un estudi acurat de 
l’Associació Cintra. Celebrem que 

VNCatalunya hagi escollit aquest tema de col·laboració intercongregacional, molt valorat per 
les diverses congregacions. 

La majoria de projectes no s’acaben concretant fins que algú no s’hi posa al davant. En el 
cas de Cintra, això va passar amb el germà de La Salle Joan Lluis Casanovas, que va 
morir el 2009 en un accident de muntanya. La teresiana Cristina Martinez va agafar el relleu 
i, quan va ser escollida per a l’equip general de Roma, li va demanar a Eulalia Freixas que 
assumís la presidència de l’Associació Cintra. Així és com, des del 2011, la provincial de les 
Missioneres de la Immaculada Concepció i vicepresidenta de l’Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC), presideix aquesta entitat intercongregacional. 
 
Per què fer una escola o una fundació conjuntament i no deixar-ho en mans d’un orde 
religios com tantes altres obres? 
Es va fer conjuntament per fer una obra conjunta. És a dir, perquè és un altre tipus d’acció i 
s’han d’unir forces. Avui les congregacions tenim molt potencial de persones que estan fent 
una tasca social molt forta, però si no ens ajuntem no arribem més enllà. Els projectes 
conjunts, la intercongregacionalitat, són importants perquè són un testimoniatge del moment. 
Sorgeixen de la necessitat i per poder donar una millor resposta.  

Entrevista a Eulàlia Freixas: “Si no ens ajuntem, no hi arribem” 



3 
 

Abans no necessitàvem tant unir-nos perquè les nostres escoles i els nostres hospitals ja 
funcionaven per donar resposta. Quan el segle XIX van sorgir la majoria de congregacions 
religioses dedicades a l’ensenyament, i sobretot a l’ensenyament de la dona, en aquell 
moment això no existia. Però avui tot s’ha complicat molt i hi ha altres necessitats. Crec que 
la Vida Religiosa té aquesta frescor de poder estar on cal estar, i cal estar allà on encara no 
hi ha una resposta. Sobretot, una resposta d’humanització. 
 
Quan es comenca a veure aquesta necessitat de treball conjunt? 
En el Concili Tarraconense de 1995 ja es va expressar el desig de fer alguna obra conjunta 
com a Vida Religiosa, que fos un signe. No es va concretar, però d’allà va sortir la idea. 
Al mateix temps, al Raval ja feia temps que hi havia moltes congregacions religioses 
escampades. Comunitats que viuen en pisos, amb diverses accions socials… I, com passa 
en altres llocs, quan estem en un barri com aquest, ens ajuntem sovint per alguna festivitat o 
per compartir celebracions. En aquestes trobades sempre es comparteix el que fem. D’aquí 
va sortir la necessitat d’unir forces per donar resposta als alumnes que havien d’iniciar l’ESO 
i que provenien de situacions socials i familiars desestructurades. Que tinguessin una escola 
“normal”, però tan reduïda que no era viable per una sola congregació. 
 
I com s’ha passat de nou institucions a quaranta? 
Això va ser fruit del treball d’en Joan Lluís Casanovas. Però, a més, la vida religiosa de 
Catalunya té molta vida i té molta relació. La Unió de Religiosos és un nus molt fort. Ens 
coneixem de moltes coses i no només perquè coincidim en les reunions del patronat de 
Cintra. 
 
Com que cada vegada hi ha menys religiosos, la intercongregacionalitat no es un 
signe de debilitat? 
No. És veure que tu sol no hi arribes, que l’altre tampoc, i que per donar resposta convé unir 
forces. Quan ja no tenim prou gent per portar les escoles, hi ha uns laics que fa molt anys 

que hi treballen i que ja les fan funcionar. 
Així, no ens unim per una pobresa de 
recursos, sinó perquè amb les forces que 
jo tinc en aquest moment, si les uneixo, 
puc donar una millor resposta. Ho tinc 
claríssim. La intercongregacionalitat no és 
un signe de pobresa, és un signe 
testimonial. 
 
Un estil de vida 
Per que es va veure tan clar? 
Des d’un despatx no s’hauria detectat 
aquesta necessitat. Només descobreixes 
el que es necessita allà on t’estàs. Si no 
hi ets, t’ho poden explicar, però no ho 

entens. Jo ho crec molt. Per això, quan em van escollir provincial fa gairebé deu anys no 
vaig anar a viure a la casa provincial que hi ha al centre de Barcelona. Visc a Ciutat 
Meridiana, un dels barris amb més dificultats, encara que hagi quedat molt amagat. Els 
problemes ni es viuen, ni es resen, ni es pateixen igual sent allà que no sent-hi. M’ho 
expliquen, però no em toca la pell. Encara que en aquest moment no faci cap tasca social 
allà, quan arribes a sopar amb la comunitat, t’asseus a taula i t’expliquen com a una família 
que coneixes els han tret de casa seva, amb dues criatures, i no els han deixat ni entrar al 
pis per agafar els bolquers. Ja et poden explicar els desnonaments, que si no coneixes les 
cares dels qui es queden sense casa no és el mateix. 
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La Vida Religiosa aporta alguna singularitat a aquesta tasca social? 
El treball d’humanització. Cadascú està enamorat de qui sigui, però si tu estàs realment 
enamorada de Jesus, i sents aquesta crida per la persona, per fer un món més humà, 
perquè l’altre no pateixi, perquè se’n pugui sortir… això et dóna moltíssima força. Per mi 
aquesta és la força de la Vida Religiosa. Sinó, no hi fem res aquí. Podríem fer el mateix que 
qualsevol laic. Però la força de Jesús és molt forta. I no dic que sigui una opció millor o pitjor. 
És la fi delitat de cadascú a la crida que sent. 
 
Aixo es nota? 
Hi ha gent propera a mi que no ha entès que jo no tingui una nòmina, o el meu raconet. Si 
sortís de la congregació, ho faria amb una mà al davant i l’altra al darrere. Però jo visc un 
estil de vida que ho comparteix tot. I no em falta res, però tampoc no disposo de coses 
meves. La fe és el que li dóna sentit. I no és fàcil, però hi ha alguna cosa que és més forta 
que tots els dubtes o que totes aquelles situacions que no acabes de veure clares. 
 
Com es concreta la col·laboració en un projecte conjunt? 
En el cas de Cintra, cadascuna de les 40 congregacions que en formen part fa diferents 
aportacions econòmiques. Hi ha dos professores que són religioses, però la resta de 
religiosos que hi col·laborem som voluntaris. I en funció de les necessitats, truques a la porta 
de les congregacions o arriben religiosos que es jubilen i busquen un lloc on puguin ajudar. 
 
Hi ha altres experiencies similars? 
Al Prat de Llobregat, Saó-Prat és una mica el mateix. El bisbat 
ens va demanar que obríssim una comunitat en un pis del barri 
del Sant Jordi per fer presència. Poc després, les teresianes i 
els maristes van anar a Sant Cosme. I es va establir aquesta dinàmica de compartir 
celebracions i fer trobades conjuntes, també amb les carmelites. Així, el 2004, entre tres 
ordes vam crear Saó-Prat, un centre obert que també ha anat creixent. 
 
Es crea una dinamica diferent en aquesta col·laboració entre diverses congregacions? 
Molt positiva. Vas de cara a una missió que sols no podríem fer i que podem tirar endavant 
entre tots. Això és molt satisfactori. Hi ha el desig d’un treball comú. Abans tu tenies la teva 
escola, la teva comunitat… Ara això s’ha acabat. Jo ho visc així, d’una manera positiva. La 
diversitat de carismes no tira enrere res, al contrari. El que fas, ho fas per aquesta gent. Per 
humanitzar aquestes situacions. I aquí no hi ha marques que ens diferenciïn. 
 

 

 

 
 

Anima a los religiosos a profundizar "en la 
mística y la profecía" 
 
El Papa se reúne durante una hora, en círculo, 
"entre iguales" con responsables de la CLAR 
 
Jesús Bastante, 9 de junio de 2013 Religión digital 
 
Papa Francisco hace llamado a los religiosos para 
que trasmitan sus conocimientos a la juventud: 
“¡Coraje! ¡Avanzad para nuevos horizontes! No 

Els problemes ni es 
viuen, ni es resen, ni es 
pateixen igual sent allà 
que no sent-hi 

Francisco: "La vida religiosa es para la Iglesia su columna vertebral, 
la quilla de un navío" 
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tengan miedo de correr riesgos yendo a los pobres y los nuevos sujetos emergentes en el 
continente” 
 
(Jesús Bastante).- "Es un gesto único, entre 'iguales'". Así resume el hermano Ignacio 
Etges, provincial marista y uno de los responsables de la CLAR (Confederación 
Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas), que durante años vivió 
estigmatizado por acusaciones de cercanía a la Teología de la Liberación y "rebeldía". Y 
cuya directiva fue recibida el viernes por Francisco, quien se sentó con ellos "en 
círculo" durante más de una hora, y a los que animó a profundizar "en la mística y la 
profecía", a no dejar de lado a los pobres y continuar siendo "la columna vertebral de 
la Iglesia". 
Citando al cardenal Pironio, en proceso de beatificación, Bergoglio dijo a la directiva de la 
CLAR que "la vida religiosa 
es para la Iglesia como la 
quilla para un navío". La 
coluimna vertebral del barco, la 
que abre caminos, la que une a 
todos sus miembros. Durante 
más de sesenta minutos, 
religiosos y Papa debatieron 
sobre la vida religiosa en 
América Latina, el presente y el 
futuro de las congregaciones 
religiosas y su papel de 
anuncio y denuncia en mitad 
de un mundo globalizado. 
 

Para Ignacio Etges, se trató de 
una experiencia única. Por 
encontrarse con el Papa, por 
que éste eligiera el modo de acercarse a ellos. "Sentarse en un pequeño círculo significa 
todo -apunta- Es un gesto de kénosis muy visible, de unidad y de hacerse uno con 
nosotros. La simplicidad y sabiduría con las que el Papa condujo nuestro encuentro fueron 
admirables". 

Durante la audiencia, el Papa pidió a los religiosos que "no tengan miedo" de continuar 
llevando su misión a los límites y las fronteras. "¡Coraje! ¡Avanzad para nuevos 
horizontes! No tengan miedo de correr riesgos yendo a los pobres y los nuevos sujetos 
emergentes en el continente", apuntó Bergoglio, quien concluyó el encuentro agradeciendo 
a la vida religiosa ser "señal y testimonio del Evangelio" en muchos lugares de América 
Latina y Caribe. 
 
 
 
 

 

Del 3 al 7 de junio, 37 superiores de comunidades de la Orden de San Benito han 
puesto en común cuestiones de la vida monástica 
 
El P. Lorenzo Mate, abad de Santo Domingo de Silos, ha sido nombrado presidente del 
Encuentro y la M. María del Rosario del Camino, de San Pelayo de Oviedo, secretaria 

El Encuentro Ibérico Monástico benedictino de Montserrat 
se centra en el Año de la fe 

http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2013/06/09/la-vida-religiosa-es-para-la-iglesia-como-la-quilla-para-un-navio-religiosos-francisco-vaticano-america-caribe-pobres-profecia.shtml
http://www.clar.org/clar/index.php
http://www.clar.org/clar/index.php
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2013/06/09/la-vida-religiosa-es-para-la-iglesia-como-la-quilla-para-un-navio-religiosos-francisco-vaticano-america-caribe-pobres-profecia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2013/06/09/la-vida-religiosa-es-para-la-iglesia-como-la-quilla-para-un-navio-religiosos-francisco-vaticano-america-caribe-pobres-profecia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2013/06/09/la-vida-religiosa-es-para-la-iglesia-como-la-quilla-para-un-navio-religiosos-francisco-vaticano-america-caribe-pobres-profecia.shtml


6 
 

Montserrat, 7 de junio 2013. Del 3 al 7 de junio se ha celebrado en el Monasterio de 
Montserrat una nueva edición del Encuentro Ibérico Monástico benedictino, en el que han 
participado 37 superiores de comunidades de la Orden de San Benito de la Península 
Ibérica (26 femeninas y 11 masculinas). Durante las tres jornadas de trabajo, los 
participantes han tratado cuestiones de la vida benedictina en el momento actual, justo 
cuando se cumplen 50 años de la celebración del Concilio Vaticano II. 

 
Las dos conferencias del Encuentro las han pronunciado el P. Bernabé Dalmau, monje de 
Montserrat, sobre El año de la fe, y el P. Juan Javier Flores monje de Santo Domingo de 
Silos y rector del Pontificio Ateneo de San Anselmo (Roma), centrada en la Nueva 
evangelización y liturgia. En su intervención, el P. Bernabé Dalmau ha destacado que “para 
que la fe de los católicos no se reduzca a sentimientos y rutinas se precisa un esfuerzo de 
transmisión pedagógica de contenidos, con el objetivo de saber en qué creemos los que 
creemos”. “Cabe redescubrir la belleza y la centralidad de la fe –asegura-. En un mundo y en 
una Iglesia marcados por la desarmonía y la fragmentación, el camino de la belleza de la fe 
es el único estímulo válido para proponer un mensaje cristiano capaz de testimoniar la 
belleza de la comunión”. 
 
El día 6 se realizaron las votaciones para la renovación de cargos del Encuentro Ibérico, en 
las que fueron elegidos el P. Lorenzo Mate, abad del Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
como presidente, y la M. María del Rosario del Camino, abadesa del Monasterio de San 
Pelayo de Oviedo. El Encuentro terminó con una visita al Monasterio de Sant Daniel de 
Girona, que celebra este año el milenario de su fundación. 
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El P. Abad de Montserrat, Josep M. Soler, en la homilía inaugural del 
Encuentro, explicitó: “Para nosotros, monjes y monjas, discípulos de 
la escuela de san Benito, el dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios nos conlleva resonancias de tres invitaciones 

fundamentales de la Regla. La primera: buscar a Dios de veras para amarle con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas; la segunda: no anteponer nada al amor de 
Cristo; y la tercera: amar al prójimo anticipándose a honrarlo buscando lo que le sea más 
útil”. 

 

 

Entrevista al H. Emili Turú, superior general de los Hermanos Maristas 
Despertar la aurora es el lema escogido para la próxima Conferencia general (reunión de 
todos los Provinciales en el ecuador del mandato del actual superior general) que se 
celebrará en El Hermitage del 8 al 29 de septiembre de 2013. Profetas y místicos para 
nuestro tiempo es el subtítulo que concretiza los grandes temas que se desarrollarán en la 
asamblea. A este respecto preguntamos a nuestro Superior general, H. Emili. 

La teología y la espiritualidad cristianas hablan mucho hoy día de la “tradición 
místico-profética”. 
Pienso que no es sólo un intento de superar los antagonismos entre  las dos en el pasado, 
sino también una forma de reconocer que tradicionalmente no existió tal oposición.  Los 
profetas eran místicos, y los místicos eran profetas. Era impensable que una persona 
pudiera ser un profeta que hiciera un 
llamamiento a la justicia y al cambio social 
sin tener alguna experiencia de unión con 
Dios. Igualmente impensable era que 
alguien pudiera ser un místico cabal si no 
hablaba abierta y críticamente sobre las 
injusticias de su tiempo. 
 
Nuestra vida es muy activa. ¿Qué 
supone la dimensión mística? 
Justamente por nuestro tipo de vida, se 
necesita cultivar una mística que nos 
permita vivir “centrados”. Creo que muchos 
de nosotros hemos vivido la embriagante 
experiencia de la acción; y hemos tenido 
que tomar los medios necesarios para 
superar la adicción a un activismo desbordante. A mi parecer, la primera, más esencial y 
más pura llamada que sentimos dentro de nosotros, es que somos enviados a SER 
hermanos. 
 
Acentúas mucho este SER hermanos 
Porque muchos nos valoran sobre todo por aquello que hacemos, como una simple “task 
force” al servicio de la Iglesia y de la sociedad, cuando en realidad nuestra existencia como 
Instituto tiene sentido en sí misma, sin necesidad de recurrir a nuestra función específica. 
Este SER hermanos -místicos y profetas- es el núcleo de nuestra vida y donde nos jugamos, 
por tanto, nuestro presente y nuestro futuro. Ser lo que estamos llamados a ser. Ser 
nosotros mismos: se trata del enorme desafío de la coherencia. 
 

Despertar la aurora. Profetas y místicos para nuestro tiempo 
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¿Y la dimensión profética? 
La acción profética es el rostro público de la mística, como dijo Sandra M. Schneiders. La 
vida religiosa es una forma de vida carismática, que nació como don del Espíritu Santo para 
vivir, de manera colectiva, el carisma profético en la Iglesia. Lo que distingue a esta vocación 
profética de otros ministerios de la Palabra en la Iglesia, es que focaliza su proclamación del 
Reino de Dios en una situación particular, como es la educación integral de niños y jóvenes 
en nuestro caso.  
 
Esto tiene sus exigencias… 
Ciertamente. Se trata de llevar a cabo la misión profética intentando responder a los signos 
de los tiempos; las tareas concretas pueden ir variando, justamente por fidelidad al carisma. 
Creo que la vivencia de ese testimonio profético significa, en nuestro caso, mostrar siempre 
una preferencia por los niños y jóvenes más vulnerables, y ser capaces de ver el mundo 
desde su perspectiva. Con ellos y por ellos, seremos capaces de adoptar una actitud crítica, 
en palabras y sobre todo con hechos, ante los valores y las estructuras sociales y eclesiales, 
e invitar a un cambio sistémico, más que contentarnos con soluciones temporales y 
limitadas. 

Noticias Maristas, N.º 271 – Año VI – 7 de junio de 2013 

 

 
La Fundació Poblet organitza al monestir una jornada de reflexió sobre els valors, els 
objectius i la viabilitat de la societat del benestar 

SARA SANS | LA VANGUARDIA Dissabte, 8 juny 2013 

El prior Lluc Torcal, amb el president de la Fundació Poblet, Antoni Garrell; l’abat Josep Alegre, i Mayor Zaragoza 

Nen, tu què vols ser de gran?”, li va preguntar la mestra a John Lennon el primer dia 
d’escola. “Feliç”, va contestar ell. “No has entès la pregunta”, va afirmar la professora. “Vostè 
no ha entès la resposta”, va replicar Lennon. Federico Mayor Zaragoza va obrir amb aquesta 
anècdota la intervenció a la jornada “Cohesió social: valor i objectiu d’un Estat de benestar”, 

El malestar del benestar 
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organitzada per la Fundació Poblet, al monestir de la Conca de Barberà. Una jornada durant 
la qual altres ponents van plantejar la “viabilitat” del sistema.  

El benestar no es mesura amb el PIB ni amb els informes de l’OCDE. El benestar està més 
relacionat amb el sentiment de la llibertat i la responsabilitat personal. Aquesta va ser la tesi 
que va defensar Zaragoza. Aquest catedràtic de Bioquímica, director de la Unesco entre el 
1987 i el 1999, exministre d’Educació i Ciència i ara –entre altres càrrecs– president de la 
Comissió Internacional contra la Pena de Mort, va parlar dels equilibris i desequilibris al món. 
Va condemnar la premissa de “si vols pau, prepara la guerra” i la “invisibilitat, obediència i 
silenci a la qual s’ha condemnat la major part de països del món”. Va reclamar “menys 
indicadors borsaris i més ètica” i va entreveure esperances: “Perquè cada vegada més 
dones assumeixen el poder i l’exerceixen sense imitar els homes i perquè cada vegada hi ha 
una consciència més global”. 

Zaragoza es va acomiadar amb un “si no hi ha evolució, hi haurà d’haver revolució” i va titllar 
d’“intolerables” les majories absolutes, especialment en àrees com l’educació: “Hem de ser 
responsables i ser exigents amb qui ens governa” i va tancar la intervenció citant el polític i 
escriptor irlandès Edmund Burke: “Quina pena que, pensant que pots fer poc, no facis res” i 
Antoni Garrell, president de la Fundació Poblet, va recollir el guant.  

La jornada va arrencar amb la visió global de Zaragoza i després el president de l’Institut 
d’Estudis Catalans, Salvador Giner, va concretar la situació actual que viu Catalunya: “Sense 

les associacions cíviques i altruistes, sense el tercer sector, no podria sostenir-se l’Estat de 
benestar” i va afegir que “l’Estat de benestar no està en crisi, té moments millors i pitjors; la 
crisi no és del sistema sinó una qüestió econòmica que hem de digerir i que estem digerint”. 

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Antoni Giró; el director general de 
l’Associació Catalana d’Establiments Sanitaris, Lluís Monset; l’economista Rafel Suñol, i el 
catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i conseller del Banc d’Espanya Guillem 
López-Casasnovas van participar en una taula rodona moderada per la periodista Lídia 
Heredia i que va plantejar la viabilitat del sistema i la “necessària” reforma. Segons Rafel 
Suñol, “cal fer ajustos interns d’organització per millorar l’eficàcia amb una gestió més 
responsable i menys funcionarial i donar entrada al sector privat en l’Estat de benestar i les 
dues coses cal fer-les alhora, cosa que no és fàcil”. López Casasnovas va reclamar mesures 
per reactivar l’economia, però el conseller Puig, que va assistir al dinar i al debat posterior, 
va recordar que no hi haurà inversions ni avantatges fiscals mentre Catalunya no pugui 
disposar del seu PIB. 

 

 
 

L’Esperit irromp en la primera 
Pentecosta a través de llengües de 
foc, que es col·loquen a sobre de 
cadascun dels presents. En rebre el 
foc de l’Esperit, totes les persones 
creients en Jesús, que es troben 
reunides en comunitat, senten que 
s’omplen de força i s’expressen 
mitjançant diversitat de llenguatges. 
Aquesta plenitud espiritual aglutina 
totes les dimensions humanes i ens 
obre horitzons de novetat. 

El foc de l’Esperit 
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L’Esperit, com el foc, il·lumina. La làmpada no s’amaga sinó que s’encén per donar llum a 
tots els que la necessiten. La llum combat l’obscuritat i arruïna les tenebres. L’Esperit 
il·lumina els cristians perquè visquin la seva fe en la lucidesa i el discerniment. Proporciona 
amor a la veritat. Evita l’engany. Promou la transparència. La llum crea ombres, però és més 
forta que elles. La Paraula de Déu es converteix en llum per al camí. Seguir Jesús no és una 
tasca fàcil, però la llum de l’Esperit il·lumina la ment perquè prengui les decisions oportunes. 
Discerniment, humilitat, obertura. Pregària, silenci, disponibilitat. Veritat, acceptació, 
seguiment. La meditació de la Paraula, la lectio divina, la teologia, la catequesi, les lectures 
espirituals... son vies per augmentar el coneixement de Déu i il·luminar la vida. Veure el món 
amb els ulls de Déu. 

L’Esperit, com el foc, escalfa. El foc aglutina al seu voltant, perquè escalfa. Crea 
comunitat, afavoreix les relacions afables, impulsa l’amor i la fraternitat, estreny els vincles 
amb les altres persones. La comunitat cristiana, sensible a la presència de l’Esperit, potencia 
el grup. Les celebracions litúrgiques perden escalf quan els presents s’escampen. El foc es 
mostra a les parròquies i a les comunitats cristianes que col·laboren, que treballen en equip, 
que participen en les activitats conjuntes, que aprenen a cridar-se pel seu nom. Quan els 
pastors fan olor d'ovella, l’Esperit està present. La comunitat s’obre al món i crea llaços de 
solidaritat, pau, amistat i empatia. Estimar el món amb el cor de Déu. 

L’Esperit, com el foc, crema i transforma. Destrueix el que és negatiu, però sobretot 
purifica i transmuta les substàncies. Els aliments, a través de la cocció del foc, es 
converteixen en més apetitosos i saludables. El gresol refina l’or. L’Esperit transforma 
l’egoisme en amor, el pecat en gràcia, la vida tancada sobre ella mateixa en un do per als 
altres. Dóna impuls per a la missió. Jesús així ho proclama: «He vingut a calar foc a la terra, i 
com voldria que ja estigués encesa!» (Lc 12,49). Ser testimonis de l’amor de Déu, que 
contagien, «No és veritat que el nostre cor s’abrusava dins nostre mentre ens parlava pel 
camí i ens obria el sentit de les Escriptures? (Lc 24,32). Vides ardents més que plans 
estratègics. Viure la santedat de Déu. 

Lluís Serra Llansana 

 

 
 

Tras decenios de comunismo y persecución 
religiosa, volvieron a custodiar la imagen del Niño 
Jesús de Praga 

ROMA, 07 de junio de 2013 (Zenit.org) - Expulsados 
por José II de Habsburgo en 1784, los carmelitas han 
tenido que esperar el fin del régimen comunista para 
volver a la “ciudad de oro”. Y sólo en 1993 el gobierno 
restituyó a los religiosos el Santuario de Santa María 
de la Victoria, en el que desde hace casi seis siglos 
se custodia la imagen del Niño Jesús de Praga. 

Tras decenios de comunismo y de persecución 
religiosa, los monjes encontraron el santuario en 
condiciones terribles, como relata a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada el padre Anastasio Roggero, a quien en 
1993 el entonces arzobispo de Praga, cardenal 
Miroslav Vlk, confíó Santa María de la Victoria. 

Los carmelitas descalzos festejan los veinte años de su regreso a Praga 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch


11 
 

“En la época, era provincial de los carmelitas en Liguria –
recuerda el religioso- y tras haber estado durante treinta 
años en el Santuario del Niño Jesús de Praga en 
Arenzano, no me hacía a la idea de tener que custodiar la 
iglesia en la que nació la devoción que ha marcado toda 
mi vida”. 

El padre Anastasio describe el grave estado de 
degradación en el que encontró el santuario. En la 
sacristía, había un viejo piano sobre el que se extendía la 
colada, mientras que la cripta y otros locales estaban 
reducidos a un amasijo de ruinas. Los altares y los 
bancos estaban inservibles y una de las tres campanas 
había sido quitada para utilizar el metal en la construcción 
de cañones de guerra. Pero milagrosamente el Niño 
Jesús de Praga estaba todavía allí, tras haber sido 
abandonado durante muchos años en un altar lateral. 

Hoy más de un millón de personas de todo el mundo 
acuden cada año al Santuario de Santa María de la 

Victoria para ver a “Jezulàtko”, el “Pequeño Rey”, como es afectuosamente llamado el Niñito 
de Praga en lengua checa. “Tras veinte años, registramos el constante crecimiento del 
número de fieles que llegan de cada continente para rezar a Jesús Niño”. 
 

 
 
  

 
  
Banyoles acollirà el proper Aplec de l’Esperit 2014  

El proper Aplec de l’Esperit se celebrarà el dissabte 7 de juny de 2014 a Banyoles, a la 
diòcesi de Girona. Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), reunits al 
Santuari del Loreto de Tarragona els dies 14 i 15 de maig, han convocat l’onzè Aplec de 
l’Esperit amb el lema «És el Senyor» (Jn 21,7).  

La trobada se centrarà en què significa ser joves cristians avui dia amb una ruta itinerant al 
voltant del llac. El primer anunci, la trobada amb Crist, l’acompanyament, el testimoniatge i la 
solidaritat seran alguns dels eixos d’aquest Aplec.  

El bisbat de Girona ja va acollir l’any 1994, aleshores a la ciutat, l’Aplec amb el lema «Fes-te 
a la mar».  

Actualment, l’Aplec és convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), mitjançant les delegacions diocesanes de pastoral de joventut que formen el 
Secretariat Interdiocesà de Joventut. En cada ocasió és organitzada per una diòcesi diferent. 
Aquesta gran trobada juvenil aplega joves vinculats a diferents realitats d’Església d’arreu de 
Catalunya, Balears i Andorra.  

Aplec Esperit ‘14 
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L’autor del llibre convida a contemplar i a fer cas del nou Papa per tal de fomentar en 
el poble cristià “el sentit de la veritable comunió i de la respectuosa simpatia per a la 
persona” 

Les floretes del papa Francesc (Publicacions de l’Abadia de Montserrat) esdevé la 
primera presentació en català de la figura singular 

del Pontífex argentí i jesuïta 
  

Montserrat, 7 de juny de 2013. Quan el papa Bergoglio 
encara no porta cent dies de pontificat romà, el P. Bernabé 
Dalmau, monjo de Montserrat i director de la revista 
Documents d’Església, acaba de treure al mercat el llibre 
Les floretes del Papa Francesc (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat, col. El Gra de Blat núm. 222). En aquest nou 
treball, el P. Dalmau explica que “el nou papa Francesc ha 
trencat motlles en molts detalls, i aquesta originalitat s’ha 
anat mantenint al llarg dels primers mesos. Per escriure’n 
algunes floretes i conèixer el seu pensament –que recorden 
els de Joan XXIII-, no cal esperar el seu decés o la seva 
renúncia”. Unes poques setmanes han estat suficients per 
poder publicar aquestes pàgines: “Una alenada d’aire fresc 
travessa l’Església i el món des del 13 de març de 2013”, 
afirma l’autor. 
 

El P. Bernabé Dalmau (Igualada, 1944) va desgranant les 
anècdotes de les primeres setmanes, farcides de citacions 
de les seves al·locucions més destacades. Fa, després, 
una pausa per tal d’explicar quins han estat el pensament i 
l’actuació del recentment elegit, sobretot durant els quinze 
anys d’arquebisbe de Buenos Aires. 

 

En un epíleg invita a contemplar i a fer cas del nou Papa evitant el miratge dels “canvis de 
camisa”, per tal de fomentar en el poble cristià el sentit de la veritable comunió i de la 
respectuosa simpatia per a la persona. “Les novetats i les ocurrències, que podem col·locar 
en la categoria de floretes, no són l’essencial de l’exercici del ministeri”, resumeix Bernabé 
Dalmau. 
 
 
 
 

B. DALMAU, monjo de Montserrat, autor del llibre ‘Les floretes del papa Francesc’ 
La Vanguardia, diumenge, 9 de juny de 2013 
 

En menys de nou mesos s’ha escaigut el cinquantè aniversari dels tres grans esdeveniments 
que coronaren el breu però intens pontificat del papa Angelo Giuseppe Roncalli: la 
inauguració del concili Vaticà II (11 d’octubre), la publicació de la seva encíclica Pacem in 
Terris (11 d’abril) i el seu traspàs (3 de juny). El primer tingué el ressò que es mereixia com a 
fet cabdal del catolicisme al segle XX i que ha merescut la celebració de l’Any de la Fe. 
L’aniversari de l’encíclica quedà bastant eclipsat pels primers passos del nou papa Francesc. 
I ara, el present aniversari de la mort –dilluns passat en va fer cinquanta anys– continua 
polaritzat per la singularitat del pontífex argentí. 

Els primers gestos del Papa Francesc, analitzats pel P. Bernabé Dalmau 

Joan i Francesc, ànimes bessones 
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Amb tot, no és atzarós que les coses siguin així. Des del primer moment s’ha establert en 
l’opinió popular un paral·lelisme entre els dos papes, afavorit per una certa semblança física i 
sobretot pels gestos innovadors. Pels gestos i per les paraules. 

Quan llegim frases com ara: “El món s’interessa per fer diners; fruir de la vida i imposar-se 
costi el que costi, fins i tot, si convé, per desgràcia, amb prepotència”, o “Els infants, quina 
riquesa, quina benedicció!”, pensem que són extretes d’aquelles homilies diàries de 
Francesc a la capella de Santa Marta, quan de fet són citacions literals del papa Roncalli. 

Hi ha algun llibre que ja presenta Francesc com el nou Joan XXIII. El sentit comú 
generalitzat ha teixit el paral·lelisme entre ambdós pontífexs per raó d’acudits imprevistos i 
de floretes captades al vol. Simultàniament, però, també des de la dreta matussera fins a 
l’esquerra que més ha afilat la forca, hi ha una expectativa que pren la forma d’aquell 
observar evangèlic propi dels fariseus: “Caldrà demostrar si Francesc és Joan XXIII”. I si es 
demostra que no és el Roncalli fet a mida, ja se sap l’actitud a prendre: sumar-se des de dins 
als qui es miren l’espectacle des de fora. 

El fet que Joan XXIII mereixés una caracterització més o menys mítica té una explicació. 
Erudit i culte com era, el Papa bo havia escollit per lema episcopal Obediència i 
pau,manllevat al cardenal Baronio, i això el feia capaç de superar amb bonhomia les 
situacions més complexes i alhora li facilitava la capacitat de mirar lluny. En aquest tarannà, 
ultra la virtut, hi comptà la professionalitat d’historiador: va saber valorar, i al mateix temps 
relativitzar, les coses en el moment i el grau oportuns. 

Encara hi ha qui s’entrebanca en la qüestió de per què permeté una preparació tan mediocre 
del concili Vaticà II –la seva gran obra– per part dels organismes curials, blanc dels pares 
conciliars des de les primeres sessions. 

En el fons, Angelo Giuseppe Roncalli sabia on anava. Tenia prou confiança en Déu i en si 
mateix per creure que, a fi de comptes, les seves línies s’imposarien precisament gràcies a 
un exercici de llibertat responsable per part dels pares conciliars. I ho va saber concedir. 

El Papa davant el beat. El dilluns passat, en el cinquantè aniversari de la mort de Joan XXIII, Francesc va resar 
davant la tomba del papa beat a la basílica de Sant Pere del Vaticà durant els actes de commemoració 
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Aquesta concessió, que s’ajusta al “repartir la mesura del blat en temps oportú” tan propi 
dels homes penetrats per l’Evangeli, sembla que també és característica del papa Bergoglio. 
Molts diuen: encara no ha fet res. I efectivament, tan sols ha nomenat un grup de cardenals 
que es trobaran a primers d’octubre per donar els primers passos de la molt anhelada –des 
dels temps de Joan XXIII!– reforma de la cúria romana. Però, sense haver pres grans 
decisions, ha traspuat una manera de predicar el missatge cristià i un estil de viure que ha 
arribat des del primer moment a la gent. 

Aquí els que donen la talla són els infants i 
els vells. El papa Joan XXIII fruïa molt anant 
pels hospitals i també repartint caramels. Ha 
passat a lahistòria el cèlebre discurs de la 
lluna que pronuncià la nit que els romans 
festejaven l’obertura del concili i els demanà 
de portar la carícia del Papa als nens i als qui 
s’havien quedat a casa. Semblantment, 
Francesc es fa un tip d’entomar i besar 
infants, tot permetent-se més llicències ara 
que tot just comença a ser conegut: la gavardina negra i la boina propicien aquelles sortides 
que fins ara només trobàvem a la literatura i al cinema. 

Però, si a més del somriure dels infants, ens fixem en l’alegria profunda dels ancians, és 
perquè els qui han omplert un dens full de serveis a Déu i a l’Església catòlica saben copsar 
les novetats i les imprevistes sortides de l’Esperit.  Per això no és estrany que Francesc faci 
l’elogi del paper dels avis en la transmissió de la fe. I els avis ho copsen: començant per la 
serenitat del papa Benet, passant pels plors de joia del cardenal Etchegaray, trobem nous 
Simeons que entonen el càntic dels qui creuen haver vist la salvació. 

Entre ells, aquests darrers dies hem tornat a sentir un nonagenari singular, el bisbe secretari 
de Joan XXIII. Amb l’humor après del mestre, es pensà que algú li gastava una broma quan 
per telèfon sentí: “Monsenyor Capovilla, sóc el papa Francesc”. I ara resulta que el bisbe 
secretari de Joan XXIII ha confessat: “Al terme de la meva vida toco amb la mà com el papa 
Francesc posa avui damunt la taula algunes intuïcions del papa Joan”. Posa com a exemple 
que, en el discurs als ambaixadors que li van presentar fa pocs dies les seves credencials, 
va dir que l’Església ha de preocupar-se d’una manera particular dels últims, tot repetint la 
mateixa frase del papa Joan en el missatge radiat un mes abans de l’obertura del concili: 
“L’Església és de tothom, i ningú no n’és exclòs, però és particularment l’Església dels 
pobres”. És una expressió que tots nosaltres hem sentit molt al llarg d’aquests anys, però ara 
sembla que els cristians ens la comencem a prendre seriosament, sense demagògia. 
 

 

 

 

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 
 

 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 

Complet 
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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 

 

 
 
fecc informa 10.06.2013 473 
 
El final dels contractes programa i la repercussió en les activitats complementàries  

La setmana passada, mitjans impresos i radiofònics van 
recollir la situació en què es troben, de cara al proper 
curs, 27 escoles -23 de cristianes- que els anys 2006 o 
2007 van subscriure un contracte-programa amb el 
Departament d’Ensenyament.  

Aquests contractes-programa van néixer en el marc del 
Pacte Nacional per l’Educació amb un abast i uns 
objectius ambiciosos que de seguida es van veure 
frustrats. Només se’n van fer dues convocatòries que van 
arribar a aquestes 27 escoles, si bé fins i tot s’havia 
afirmat que, progressivament, s’hi podrien acollir totes les 
concertades que ho volguessin. Des del punt de vista 
pràctic, els contractes-programa han estat un 
mecanisme per finançar l’activitat complementària 

d’aquests centres i no haver de cobrar quota a les famílies.  

Aquests contractes-programa ja es van extingir, però el Departament va prorrogar un ajut 
similar el curs passat i també aquest. Ara ja s’ha manifestat clarament i rotunda que el 
curs vinent aquest mecanisme d’ajut no existirà, tot i que la intenció inicialment 

Les activitats complementàries, un valor de l’escola concertada 

mailto:urc.info@gmail.com
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manifestada pel Departament –i reiterada aquests dies en els mitjans- és arbitrar alguna 
forma d'ajut a les escoles que tenen més dificultats econòmiques per raó de les 
característiques de l'alumnat que escolaritzen.  

En aquests moments, el Departament no pot vincular aquests possibles ajuts a les 
activitats complementàries i, si finalment pot convocar els citats ajuts, serà en règim de 
pública concurrència, per la qual cosa no hi ha cap garantia que les escoles que tenien 
contracte-programa reuneixin les condicions que es fixaran per a aquests nous ajuts.  

Així, doncs, encara que el Departament posi en marxa alguna nova fórmula d’ajut –en 
la qual necessitat hem insistit reiteradament- aquestes 27 escoles, ara, s’han de 
plantejar què fer en relació a l’oferta d’activitats complementàries en el nou marc 
que se’ls ha dibuixat.  

Si bé aquesta nova situació els equipara a allò que és comú per a tots els centres 
concertats, se’ls presenta algun inconvenient afegit. El primer és que, durant uns anys, 
han desacostumat les famílies a pagar quota de complementàries. El segon –que es 
dóna en grau diferent dins el col·lectiu- és que són centres –si bé no els únics- que 
escolaritzen alumnat amb necessitats educatives específiques amb una proporció 
superior a la mitjana de la concertada.  

Més enllà d’altres qüestions en joc en tota l’experiència dels contractes-programa (que no 
és qüestió d’abordar aquí), voldríem destacar la problemàtica al voltant de les activitats 

complementàries, ja que és comuna 
a tota l’escola concertada.  

Les activitats complementàries, un 
valor de l’escola concertada  

L’activitat complementària ha complert 
tradicionalment dues finalitats: donar 
valor afegit a l’oferta formativa del 
centre i esdevenir una font de 
recursos complementaris juntament 
amb totes les altres activitats o serveis 
que el centre pot oferir més enllà del 
que és objecte de concert.  

Aquestes dues finalitats 
s’acompleixen molt bé quan la 

participació en aquestes activitats és de tot l’alumnat -i de manera integrada en 
l’horari- i les quotes corresponents són majoritàriament abonades per les famílies.  

Si aquestes premisses fallen, el model es posa en qüestió. Fàcilment ens podem posar 
entre l’espasa i la paret. Si no aconseguim que, majoritàriament, les famílies segueixin 
pagant la quota d’activitats complementaries, cap de les alternatives és gaire 
positiva: mantenir el model de complementàries per a tothom però a costa de pèrdues 
econòmiques importants; deixar de fer complementàries i empobrir una mica l’oferta del 
centre i perdre aquests recursos o reduir l’oferta de complementàries a aquelles que les 
famílies ens demanin i estiguin disposades a mantenir econòmicament, que no deixaria de 
ser assimilar l’estatus de les complementàries a les extraescolars, que tampoc és una 
bona solució.  

Malauradament, doncs, no tenim cap alternativa per recomanar i, possiblement, tampoc no 
serviria una resposta estàndard, sinó que cal analitzar molt bé les circumstàncies que 
concorren en cada centre.  
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Per tant, atès que cap alternativa sembla prou bona -i que tot es redueix a saber quin és 
el mal menor-, el que hauríem d’intentar, fins al màxim de les nostres possibilitats 
creatives, és mantenir el model: complementàries per a tot l’alumnat! 
 
 

 
 

Ponència a càrrec de la Sra. Mònica Terribas 
Data: dilluns, 17 de juny de 2013 
Horari: 20,30 a 23,00 
Lloc: Sala d’Actes d’acidH. Milà i Fontanals, 49, Barcelona. 
Aportació: 25 €. 
www.acidh.org 
 
 
 

 
 
Durant els mesos de juny i juliol es 
realitzaran diferents tallers arreu del 
territori on es reflexionarà sobre el 
paper d’aquestes organitzacions en la 
seva cohesió social. Us hi apunteu? 
 

El departament de Consultoria i 
Estudis de la Fundació Pere 
Tarrés, el Campus Docent Sant 
Joan de Déu i la Càtedra d’Inclusió 
Social de la Universitat Rovira i 
Virgili estan desenvolupant–amb la 
col·laboració de la Direcció General 
d’Afers Religiosos del 
Departament de Govern i Relacions Institucionals–un estudi sobre l’acció social de les 
entitats d’Església catòlica i el paper d’aquestes en la cohesió social a Catalunya. 

Tot seguit es detalla el calendari de les jornades. Per participar-hi, només cal escriure 
a msoria@peretarres.org o trucar al 934.101.602 (ext.3522) i us facilitaran més informació 
sobre l’hora i el lloc de la trobada. 

Calendari de les sessions 
 Barcelona: 11 de juny 
 Mataró: 13 de juny 
 Balaguer: 25 de juny 
 Girona: pendent de confirmar data 
 Terrassa: 10 de juliol 
 Tarragona: pendent de confirmar data 
 Tortosa: pendent de confirmar data 

 
 
 

Concert a l'església dels carmelites de Badalona.  
Diumenge, dia 16, a les 8 del vespre. 
Reposició, més de 150 anys després, de l'Stabat Mater del músic gironí, Melcior de Ferrer. 
Comunitat Carmelites Badalona 

Sopar col·loqui d’acidH: “Els mitjans i la responsabilitat” 
 

Sou una entitat social d’Església 
i voleu compartir les vostres inquietuds amb altres organitzacions? 

Concert a l'església dels carmelites de Badalona 

http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/serveis/recerca_consultoria/cnt_home_recerca_consultoria
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/serveis/recerca_consultoria/cnt_home_recerca_consultoria
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/serveis/recerca_consultoria/cnt_home_recerca_consultoria
http://www.santjoandedeu.edu.es/
http://www.santjoandedeu.edu.es/
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/
http://www.urv.cat/catedres/inclusiosocial/
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11010
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11010
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11010
mailto:msoria@peretarres.org
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Diari de Girona 30.05.2013  

 

JOSEP CORNELLÀ I CANALS Diu la història que fa gairebé mil anys, la 
comtessa Ermessenda de Carcassona va comprar els terrenys de l'anomenada 
vall ombrosa, prop de Girona, per edificar-hi un monestir benedictí femení. D'aquesta 
manera naixia el monestir de Sant Daniel, en aquella vall que ha captivat els ulls d'artistes i 
místics. Un monestir que, després de mil anys, es manté, actiu, al mateix lloc. Generacions i 
generacions de monges s'han anat donant el relleu per mantenir dins d'aquells murs 
mil·lenaris la regla de Sant Benet: resa, treballa, acull. Sant Daniel viu ara, amb la austeritat 

monàstica, els inicis d'aquest 
mil·lenari. La crisi vocacional no els 
és aliena. Fa anys que no arriben 
noves vocacions, i, amb el temps, 
la comunitat s'ha anat envellint. 
Són també els signes d'un temps 
difícil. 

Què hi trobem, doncs, a Sant 
Daniel? Per a mi, el monestir 
ofereix un lloc privilegiat de pau, 
espiritualitat i acollida. La pau és 
un bé escàs. Quan llegim els diaris 
o mirem el televisor, ens sentim 
immersos en un clima de guerres, 
d'odis, d'enganys, que capgiren el 

nostre esperit i ens creen sensacions d'inseguretat. L'home d'avui pot ser víctima de vertigen 
d'aquesta onada de violència. Cercar la pau esdevé necessitat. El monestir benedictí ofereix 
un espai de pau que permet, sense deixar d'estar present en el món exterior, cercar aquells 
mecanismes de defensa en el nostre món interior. 

Sant Daniel és un lloc d'espiritualitat. No és una paraula de moda. Però és una dimensió que 
dóna la grandesa de l'ésser humà: la seva transcendència. Cada vegada hi ha més 
evidències que l'espiritualitat és un factor de protecció contra les malalties i les alteracions 
mentals. Sense conrear els valors de l'esperit, augmenten les depressions i els malestars 
interiors. L'home és un ésser espiritual. El monestir ofereix aquesta dimensió per, sovint des 
del silenci, trobar-se un mateix. Si no ens trobem no ens coneixem. I si no ens coneixem, no 
ens podem estimar. I l'acollida... No es pot parlar d'un monestir benedictí sense parlar de 
l'acolliment monàstic. La regla de Sant Benet diu que tota persona que s'apropi al Monestir 
ha de ser rebuda com si del mateix Crist es tractés. I aquest és el fet que més es palpa quan 
hom visita Sant Daniel. L'acollida sobrepassa les dimensions humanes i, malgrat els molts 
tràfecs de les monges, sempre tenen aquella paraula i aquell somriure que et fan sentir com 
un amic únic i especial. 

Mil anys d'història a la nostra ciutat són molts anys... M'agradaria augurar mil anys més. I 
potser tinc dret a somiar-hi. Potser, per què no?, sorgiran altres formes que permetin 
mantenir l'esperit benedictí en aquesta Vall Ombrosa tan gironina. Ens cal trobar pau, ens 
cal viure els valors de l'esperit, i ens cal saber-nos acollits. 

 

Sant Daniel: 1.000 anys 
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El calendari URC-CEVRE 2013-2014 ha esta aprovat en la darrera reunió de la Junta 
Directiva de l’Urc, celebrada el proppassat 4 de juny. A la primera reunió de setembre, es 
confirmarà el calendari definitiu. Podeu anotar les dates importants a la vostra agenda. 
 

    SETEMBRE | 2013 
3 dm URC - Junta directiva 

11 dx Diada 

16 dl CEVRE - Trobada de formadors 

24 dm Festa de la Mercè 

25 dx URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.) 

      

    OCTUBRE | 2013 
1 dm URC - Junta directiva 

7 dl 
CEVRE - Formació inicial T1 (monogràfic) | Grup Anawim: superiores majors 

12 ds Festa de la Hispanitat 

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1 (inauguració del curs) 

18 dv SIRBIR 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

21 dl CEVRE - Formació inicial T1  

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

      

    NOVEMBRE | 2013 
1 dv Tots Sants 

4 dl CEVRE - Formació inicial T1  

5 dm URC - Junta directiva 

7 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial T1  

12 dm Assemblea general de CONFER 

13 dx Assemblea general de CONFER 

14 dj Assemblea general de CONFER 

18 dl CEVRE - Formació inicial T1  

25 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

      

    DESEMBRE | 2013 
1 dg Inici d'Advent 

2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

6 dv Festa Constitució 

8 dg Festa Immaculada 

9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds 
CEVRE - Recés d'Advent | Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 

Calendari URC 2013-2014 
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16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

25 dx Nadal 

26 dj Sant Esteve 

      

    GENER | 2014 
1 dx Any Nou 

6 dl Reis 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 ds Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

20 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

      

    FEBRER | 2014 
2 dg Jornada Mundial Vida Consagrada 

3 dl CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx SIRBIR 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    MARÇ | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T2 | Grup Anawim: superiores majors 

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dx URC - Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

      

    ABRIL  | 2014 
1 dm URC - Junta directiva 

5 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa | URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

7 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dg Diumenge de Rams 

18 dv Divendres Sant 

20 dg Pasqua 

21 dl Dilluns de Pasqua 

28 dl CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC 

      

    MAIG  | 2014 
1 dj Festa del Treball 

5 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 

6 dm URC - Junta directiva 

12 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dm SIRBIR 
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19 dl CEVRE - Formació inicial T3  

26 dl CEVRE - Formació inicial T3  

28 dx Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

29 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

      

    JUNY  | 2014 
1 dg   

2 dl CEVRE - Formació inicial T3  

3 dm URC - Junta directiva 

8 dg Pentecosta 

9 dl Dilluns de Pentecosta 

14 ds CEVRE - Sortida 

15 dg Pro Orantibus 

16 dl CEVRE - Formació inicial T3  

24 dm Sant Joan 

      

    JULIOL  | 2014 
    Exercicis espirituals 

      

    AGOST  | 2014 
    Exercicis espirituals 

 
 
 
 

Sor Teresita ha passat 86 anys en el Monestir Buenafuente del Sistal, a Guadalajara. 

Ha mort el 12 de juny. 

 
 
 
 

sou convidats a la pregària ecumènica de l’ACAT i la comunitat de Sant Pere 
 

dimarts, 18 de juny, a les 19.30 amb les vespres 
ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) 

monestir de Sant Pere de les Puel·les - Anglí, 55 – 08017 Barcelona 

Mor als 105 anys la monja espanyola amb el récord mundial en clausura 

Pregària per l’abolició de la tortura i per les seves víctimes 
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El 13 d’octubre es farà a Tarragona la 
beatificació més nombrosa de la història 
de l’Església catòlica. Són més de 500 
màrtirs de la fe del segle XX, 250 dels 
quals van ser assassinats a Catalunya. A 
la cerimònia de beatificació s’hi esperen 

uns 30.000 pelegrins. “Signes dels temps” entrevista Joaquim 
Fortuny, vicari general de l’arquebisbat de Tarragona i coordinador de la comissió 
organitzadora. 
 

Altres temes: 
- 50 anys de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell de les Germanes Hospitalàries. Conversa 
amb el director mèdic, José Antonio Larraz.  
- Recull dels vídeos premiats en el IV Concurs de Clipmetratges de Mans Unides “El teu punt 
de vista pot canviar el món”. 
- “Any de la fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen en 
què creuen i per què creuen. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 

Data: diumenge 16 de juny de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

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 

 

TV3 Signes dels Temps : «Beatificació a Tarragona» 

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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