
    
 
 

 

 

El monestir de Sant Daniel inicia els actes del mil·lenari 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de juny de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

L’Esperit sempre alena en les nostres vides 

Gna. Ma Narcisa Fiol, vedruna: “La fe en el món d’avui” 
Gna. Maria Teresa Solà i Franquesa: “El màrtir P. Grau” 
Els arxius benedictins pertanyen a tota la societat catalana  
IV Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes: “Els 

monestirs i el món a l’Europa medieval” 
FTC: “L’actualitat del Concili Vaticà II – 50è aniversari” 
S’estrena a Catalunya la pel•lícula «Un Dios prohibido» 
Institut Borja de Bioètica : «Salut 2.0: un canvi de model?»  
Fundació Mambré: documental «Piso compartido» 
 
 
 
 



2 
 

 

  

Unes 200 religioses vedrunes i laics 
compromesos amb la seva espiritualitat 
van aplegar-se a Tarragona per celebrar 
la festa de la seva fundadora, Santa 
Joaquima Vedruna, per reflexionar sobre 
ella com a dona de fe. Un ambient festiu 
amb gegants, una taula rodona amb la 
participació del germà Lluís Serra, que 
va parlar de l’Any de la fe des de l’òptica 
antropològica, la Gna. Ma Antònia 
Gilibets, que va desenvolupar el tema 
“Joaquima, dona de Fe” i la germana Ma 
Narcisa Fiol, provincial de la Província 
d’Europa, sobre “La fe en el món d’avui”. 
Reproduïm, tot seguit, el text bàsic 
d’aquesta conferència. Posteriorment, s’obrí un diàleg força animat. La celebració 
eucarística, el dinar i una vetllada festiva i musical van cloure una jornada de fraternitat.  
 

 

LA FE EN EL MÓN D’AVUI 
 
Parlar de l'experiència de Fe, avui, suposa començar dient que som molts els creients que 
patim les conseqüències del malestar religiós de la nostra cultura. S'està enfonsant una 
encarnació històrica del cristianisme, que anomenàvem cristiandat, que ha estat vigent 
durant segles impregnant la societat i la cultura en què hem nascut. I aquest enfonsament, 
cada vegada més ràpid, erosiona moltes de les seguretats, sobre les quals es recolzava la 
vida cristiana de molts creients. 
 
No és estrany que en aquestes circumstàncies molts tinguin la impressió que Déu, que era 
fins no fa pas massa, una realitat que formava part del seu entorn, «Déu és aquí», passin del 
«tot parla de Déu» al «estem sense notícies de Déu». 
 
I en aquesta situació, viscuda com a amenaça i perill radical de la desaparició de la fe, som 
cada vegada més els qui ens sentim cridats i cridades a una «recomposició» radical de la 
vida cristiana, tant en la seva dimensió personal com a social. L'eix al voltant del qual s'ha 
d'operar aquesta recomposició, han dit amb insistència els profetes del nostre temps, és 
l'experiència personal de la fe. Hem escoltat moltes vegades aquesta frase i ens ha 
commogut: "El cristianisme del demà, que ja estem vivint, serà místic o no serà cristianisme". 
 
I la pregunta que avui llanço és: però com ser místic en situació d'absència de Déu cultural i 
social tan generalitzada? Com fer l'experiència de Déu quan tantes veus insisteixen a 
proclamar que Déu ha mort? Serà possible trobar una forma d'experiència de Déu arrelada 
que respongui a les preguntes, preocupacions i necessitats del nostre món d'avui? 
 
Apropem-nos amb els peus descalços a aquesta realitat i endinsem-nos en la grandesa del 
Misteri. Un Misteri que nosaltres nomenem Pare, Fill i Esperit Sant i que per a Joaquima fou 
l’eix de la seva espiritualitat. No és ben apropiat fer avui,  vigília de la festivitat de la Trinitat, 
aquesta contemplació de la nostra fe? Reconeixem que “se’ns van obrint els ulls per a 
reconèixer-lo” i la nostra mirada es fa còsmica, integradora, total, perquè “En Ell vivim, ens 
movem i existim” 

Gna. Ma Narcisa Fiol, vedruna: “La fe en el món d’avui” 
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Certament que moltes vegades ens resulta dur cercar Déu enmig de tanta boira, anem a les 
palpentes per a trobar les petjades d’aquest Déu de silenci i ocultament, però també és cert 
que moltes altres vegades aquesta recerca “a les palpentes” ens apropa a aquest Déu que 
ens envolta i habita al mateix temps. 
 
I. Déu Pare – Mare que crea, cuida i sosté la vida.  
 
Tot sovint podríem expressar amb Job  «Déu és aquí, i jo no ho sabia». (Gn 28, 16), 
perquè palpem dificultats, debilitat, o fins i tot infidelitat, que fan que no experimentem la 
seva presència, però  tenim la seguretat, fonamentada en la nostra esperança, que Déu és 
aquí, en el nostre món, en el nostre temps, en la nostra vida. És el primer grau de 
consciència de la nostra fe que es converteix en una experiència de confiança. Potser a les  

palpentes i en recerca permanent, però 
convençudes que, desenvolupar 
l’experiència de confiança té les seves 
arrels en els inicis de la vida, (quan de 
petits trobem respostes adequades a 
les necessitats bàsiques). De la 
mateixa manera, la nostra experiència 
de fe també necessita posar la 
confiança en Aquell que ens ha creat i 
no descansarà de recrear-nos fins que 
arribem a ser ben conscients que totes 
les criatures de la terra estem 

relacionades unes amb les altres i assumim la responsabilitat moral de ser fidels als plans 
amorosos del Déu Pare que ens vol veure tots i totes asseguts i assegudes al voltant de la 
seva Taula.  Perquè el do de la fe, germanes i germans, es viu i s'expressa amb confiança. I 
aquesta experiència asserena, consola i genera esperança, mentre que la desconfiança 
amenaça i genera tensió. Perquè creure amb confiança significa, entre altres coses, que 
d'una manera o altra ens sentim fonamentats, protegits, preservats. Vol dir que podem 
“demanar perquè rebrem, buscar perquè trobarem, cridar perquè se'ns obrirà” (Mt 7,7). 
Podem “estar apurats però no desesperats, assetjats però no abandonats” (2Co 4,9). Des de 
la confiança bàsica es pot experimentar l’abandó madur en els braços d'un Déu mare i pare". 
 
Germanes i germans, es tracta d'una nova percepció de la realitat mateixa de Déu, per això 
podem identificar-nos amb Job: "abans et coneixia d'oïda, ara t'han vist els meus ulls" 
(Job 42, 5-6). Perquè en l'experiència de Déu s'albira una cosa que mai havíem percebut 
abans i mai no podria imaginar 
 
M'impressiona molt el testimoni de Madeleine Delbrêl, i plasmat en una oració als 30 anys de 
la seva conversió. L'oració és breu, però decisiva: "Vull el que tu vols. Sense preguntar-me si 
puc. Sense preguntar-me si el vull. Sense preguntar-me si ho desitjo ". En les seves breus i 
concises paraules es descobreixen: a) la crida personal sentida, b) la força que sosté i 
encoratja a respondre a l'instant, sense condicions, c) la incondicionalitat de la seva entrega. 
Crec que això només pot ser fruit d'una experiència de Déu Creador i Pare que ens 
esperona a viure’l com: 
 
 Un Pare que no es deslliga de les obres que crea perquè al crear-les, roman d’alguna 

manera compromès amb elles. 
 Un Pare que no oblida a la criatura de les seves entranyes, ans assumeix el dolor i el 

goig en el seu propi cor. 
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 Un Pare que fa del límit i de la fragilitat, possibilitat de vida nova i fecunda, com la llavor 
soterrada al solc. 

 Un Pare que crea i es deté davant tot el creat i ho contempla, donant-nos espai per a 
continuar la seva obra” (cf. ADV) 

 
Aquest és avui el toc d’atenció que us volia transmetre: Romandre molt atents i atentes als 
senyals que ens diuen que rau aquí, que hi és. Perquè Déu ens visita en moltes ocasions, 
però de vegades se li ocorre venir a unes hores o en unes circumstàncies tan inesperades 
que ens pot sorprendre “ocupats” en una altra cosa. Es tracta d'aprendre a prendre 
seriosament el pas de Déu i això 
és tot un procés. 
 
No obstant, alerta! Aquesta 
experiència no és fruit d'una fita 
personal, ni de crear uns 
condicionaments previs que la 
provoquin, això no porta el segell 
de Déu.  Sempre sorgeix per 
sorpresa, per això descol·loca 
tant. 
 
 Ho podríem dir amb una altra 
imatge bíblica: «Heus aquí, sóc a 
la porta i truco. Si algú escolta la 
meva veu i obre, entraré a casa 
seva i soparé amb ell i ell amb mi 
»(Ap 4,20) I crec que una clau mestra per traspassar aquesta  porta és l’oració, mitjà 
indispensable per a la presa de consciència, l'escolta i la resposta a la Presència  i el crit de 
les víctimes de la història, perquè el fet del mal en totes les seves formes i l'escàndol del 
sofriment dels innocents de forma particular, provoca una nova consciència d'absència que 
podria formular-se en expressions com “on és Déu?” Però nosaltres cal que reaccionem 
dient: «Com pot no ser aquí? Com pot no fer-se present? »; i anunciar amb tota la profecia 
que ens dóna la fe que Déu rau present patint amb els qui pateixen, no és un Déu aliè, 
absent, sinó un Déu que “ha escoltat el crit del seu poble” i ha enviat el seu Fill a fer 
redempció.  
 
II. El Fill s’endinsa,  serveix, anuncia i entrega la vida.  
 
Des del coneixement del Crist és quan podem dir: «Fins ara sabia de tu d'oïdes, ara t'han 
vist els meus ulls». El gran regal de la nostra fe ha sigut el Fill, la Paraula feta carn.  
Un Jesús que s’endinsa, és a dir, “es despulla de la seva categoria divina i es fa un de 
tants” (Fp, 2,7) 

És en l’encarnació de Jesús on realment se’ns ha revelat aquest Déu Pare i Mare, fent-se 
humà  

Aquest Jesús anorreat ha estat també sempre al moll de la nostra espiritualitat invitant-nos a 
viure una fe encarnada, és a dir, inserida en la història des de baix i des de dins. Jesús és la 
novetat desconcertant que s’identifica especialment amb els pobres sostenint-los, alliberant-
los i ajudant-los a descobrir la seva dignitat. L’anunci del Regne es fa veritat en la vida de 
Jesús i per la fe s’ha de fer veritat en nosaltres. 

Un Jesús que Serveix, “es va aixecar, es va treure el mantell, es va cenyir la tovallola a la 
cintura... i va rentar els peus als seus deixebles” (Jn 13, 4-5) Amb aquesta actitud humil i 
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servidora Jesús trenca la lògica de les nostres maneres d’actuar. La trobada amb Jesús, el 
servent, ens situa en una experiència de fe, en una contemplació de la vida que ens mostra 
com hem de viure i actuar. 

Un Jesús que anuncia la vida, que expressa amb claredat la seva missió des d’aquesta 
actitud de servei a la vida. 

L’alternativa clara de la nostra missió és l’anunci de Jesús i el seu Regne. Crec sincerament 
que en tot el procés de canvi estructural que vivim, si no perfilem amb molta claredat el sentit 
últim de tot el que fem i perquè ho fem, si no ens movem amb criteris profundament 
evangèlics i carismàtics, podem perdre l’essència del do rebut i emmascarar la nostra fe amb 

actituds de servei al sistema 
més que al Regne. L’anunci de 
la nostra fe en Jesús ha de 
provocar desig de conèixer-lo i 
clara opció per la justícia i la 
pau, la solidaritat afectiva i 
efectiva amb tot ésser humà. I 
aquest anunci, que destorba i 
neguiteja als poderosos, és 
l’única alternativa real per al 
nostre món. Viure amb sentit 
de missió anunciant el Regne 
és l’element constitutiu de la 
nostra identitat cristiana.  

 Un Jesús que lliura la vida “els va estimar fins a l’extrem” ((Jn,13,1) Jesús va morir tal i 
com va viure en un desbordament de lliurement i d’amor. La seva mort va ser un crit 
esglaiador que expressa el de tots els éssers humans. El Pare, que ho sosté tot, ens està 
indicant que l’única manera de reconèixer-lo és entrant en aquest mateix despullament, al 
costat dels crucificats de la història.  

Però la certesa de la Resurrecció és la que enforteix la nostra fe i la fonamenta. Igual que els 
deixebles «es van omplir d'alegria en veure el Senyor», nosaltres som convocats i 
convocades a una experiència que ens condueixi de la decepció de la creu  a la nova vida 
de la resurrecció. Sabem que «el que hem vist i sentit no ho podem callar», Els deixebles 
s'alegraren de veure el Senyor (Jn 20,20) i nosaltres romanem en aquesta experiència. És la 
alegria que brolla de la fe en Jesucrist i que Joaquima anomenava com “la principal virtut, la 
que li propiciaria fer coses grans” 

L'experiència del Ressuscitat se situa en un altre règim que la visió corporal. Se situa en el 
terreny de la fe. Els deixebles van poder ser destinataris d’ «aparicions» de Jesús després 
de la seva mort, però per trobar-se amb el Ressuscitat van creure en ell com a Senyor, és a 
dir, establiren amb ell una relació 
nova. 
 
III. L’Esperit fa ressorgir la vida, la 
impulsa i la transcendeix.   
 
“Quan vingui l’Esperit us conduirà 
vers la veritat plena” (Jn 16,12) 
L'experiència cristiana de Déu conté 
aquest nou element en el qual cal 
aturar-se. És l'experiència de 
l'Esperit. L'Esperit Sant és l'arrel de 
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l'experiència cristiana: ningú pot 
dir Jesús és el Senyor si no és per 
l'Esperit (1 Cor 12,3); gràcies a 
l'Esperit podem clamar abba, 
Pare! (Rm 8,15). Sense la 
transformació del cor que suposa 
la donació de l'Esperit els 
deixebles no haurien pogut 
reconèixer el Ressuscitat, i és 
l'arrel, perquè la donació de 
l'Esperit és la culminació de la 
revelació-donació de Déu a l'ésser 
humà. En la donació de l'Esperit, 

Déu es fa do que transforma l'interior de la persona, li concedeix la condició de fill en el Fill, i 
la deïfica fent realitat la promesa antiga: el Salvador sóc jo mateix. El do de l'Esperit 
s'expressa i es desgrana en el lliurament dels seus dons (1 Cor 2,4) que operen en el creient 
els fruits que permeten la presa de consciència i l'experiència d'aquesta Presència: «amor, 
alegria,  pau, tolerància, amabilitat, bondat, fe, mansuetud, domini de si mateix » (Gal 5,22). 
L'Esperit atorga al que creu en el Ressuscitat la nova vida espiritual, ressuscitada, que li fa 
participar de la resurrecció. Naturalment, per ser l'experiència de l'Esperit l'arrel i la 
consumació de l'experiència de Déu, és ella la que anima al poble congregat per Jesucrist. 
Ella és la que li  atorga la diversitat de dons que fan possible la seva riquesa a l'interior de la 
unitat. Aquest Esperit que ens deslliura d’apaties i de pors, ens transforma en testimonis i 
ens dóna la urgència entranyable d   e “sortir als camins a anunciar i defensar la vida”, que és 
la Bona Noticia. Amb la seva llum, escalfor i purificació (simbolisme de l’Esperit com a foc, 
emprat pel germà Lluis Serra en la seva aportació) s’il·luminarà la nostra ment, s’avivarà el 
nostre cor i rebrem la purificació necessària per així junts proclamar, també avui, la profecia 
de Joel: “En els últims dies, diu el Senyor, posaré el meu Esperit sobre tots vosaltres. Els 
vostres fills i filles profetitzaran; els vostres joves veuran visions, els vostres ancians 
somniaran somnis . També sobre els meus servents i serventes abocaré el meu Esperit en 
aquells dies i ells i elles profetitzaran” (Joel 3, 1-2) 
 
Us comunico que aquesta reflexió sobre l’experiència de fe des de l’òptica Trinitària ha 
passat per la il·luminació de 
la meva ment, servint-me 
dels apunts d’una xerrada de 
Martín Velasco i d’algunes 
idees de “L’itinerari 
espiritual” de Lola Arrieta; ha 
passat també pel meu cor, 
retornant una i una altra 
vegada al missatge del 
nostre últim Capítol General 
“Anunciar i defensar la vida”; 
i ha passat per la pròpia 
experiència purificadora al 
convertir-se tota la reflexió 
en una forta crida a la meva 
pobra i fràgil vida de fe que 
clama amb delit: “Senyor, 
crec, però augmenta la meva 
fe”  
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La Gna. Maria Teresa Solà i Franquesa, benedictina de Sant Pere de les Puel·les, rebé la 
Primera Comunió el 13 de setembre de 1936, de mans del P. Robert M. Grau, prior de 
Montserrat, que serà beatificat amb altres 19 monjos el proper 13 d’octubre a Tarragona. 
 
Què recorda del dia de la Primera Comunió? 
Va ser de catacumbes, al pastador de casa. Va ser molt emocionant. Hi havia quatre 
monjos: els pares Robert Grau i David Pujol, i els novicis Lluís Freixenet i Joan Parellada. 
Recordo que el P. Robert em feia aprendre de memòria l’acte de contrició: Senyor meu 
Jesucrist... Segurament que ho recordo perquè em costava; les oracions principals ja les 

sabia. 
 
El seu pare s’interessà pels set monjos assassinats a 
Pedralbes, aquell juliol… 
Efectivament, va anar a l’Hospital Clínic, al dipòsit de 
cadàvers, a reconèixer-los. Es va ocupar que rebessin 
sepultura. El P. Lluís Freixenet em va dir que des de la 
vorera del carrer anava resant els responsos. Acabada la 
guerra, el meu pare va portar els títols de propietat dels 
nínxols al P. Abat Antoni M. Marcet. 
 
Quins són els seus sentiments davant la propera 
beatificació d’aquests monjos que vostè va conèixer? 
No comptàvem que arribés la beatificació, perquè fa 76 

anys. Ha estat una sorpresa agradable. El pare duia sempre a la cartera el retrat del P. 
Robert Grau, com a protector: era el seu màrtir. Com a anècdota del P. Grau, a casa hi havia 
el llibre Jesucrist, ideal del monjo, del beat D. Columba Marmion, després em vaig adonar 
que era traduït del francès pel P. Grau. Aquest llibre va ser decisiu per a la meva vocació 
benedictina. El tinc com una relíquia! 
 
Entrevista realitzada per Òscar Bardají a la Gna. Maria Teresa Solà i Franquesa per al Full 
Dominical del diumenge 16 de juny.  
 
 
 
 

Irene Brugués és l’arxivera en cap del Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines 
 
Eduard Brufau – Catalunya Cristiana 
El SAF (Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines) es va crear 
recentment per gestionar, conservar i difondre el patrimoni documental dels monestirs de la 
Federació Catalana de Monges Benedictines: Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, Sant 
Daniel de Girona, Sant Benet de Montserrat, la Sagrada Família de Manacor i la comunitat 
de Santa Maria de Puiggraciós, d’una forma més professional. 
Un projecte innovador, transversal i de gran interès col·lectiu que suposa la col·laboració 
entre quatre comunitats autònomes de monges benedictines, per tal de donar resposta als 
problemes i a les necessitats que comporta avui el tractament i la preservació del patrimoni 
documental que custodien en els seus arxius. La seva arxivera en cap, Irene Brugués, ens 
explica el funcionament d’aquest nou servei. 
 

El màrtir P. Grau 

«Els arxius benedictins pertanyen a tota la societat catalana» 
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Quina valoració fa d’aquest primer any de vida del SAF? 
L’experiència, fins avui, és molt positiva. Durant el 2012 s’han atès un total de 238 usuaris 
als tres arxius històrics del SAF (Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Arxiu del 
Monestir de Sant Daniel i Arxiu del Monestir de Sant Benet), i s’han consultat 515 unitats 
documentals. Xifres equiparables a les consultes externes que rep un arxiu municipal d’una 
població de 20.000 habitants. Per a nosaltres, tot un èxit, sobretot, tenint en compte que és 
el primer any del servei, i que encara resta molta feina per fer, tant pel que fa a la difusió, 
com a tractament arxivístic. 
Estem especialment satisfetes de la bona acollida que ha tingut el projecte, no només per 
part dels investigadors, sinó de la societat en general. Són moltes les persones que han 
participat en les activitats anuals que el SAF ha programat (itineraris històrics, jornades 
d’estudi, tallers, visites guiades als arxius històrics, etc.), com també són moltes les que 
segueixen les nostres activitats a través de les xarxes socials (el twitter @SAFmbc i el 
facebook. com/saf.mbc) o de la nostra web (www.federaciobenedictines.cat). 
 
Els monestirs benedictins custodien un patrimoni documental d’un gran valor, amb 
documents que en alguns casos tenen més de mil anys. Com s’ha format aquest ric 
patrimoni? 
L’ordre benedictí destacà pel seu paper de creador de cultura escrita ja des dels seus 
orígens. Són molts els estudis sobre els grans scriptoria dels monestirs benedictins 
medievals, on es feren grans obres artístiques, com els cantorals que es conserven en els 
arxius dels monestirs benedictins femenins catalans. 

Tot monestir benedictí, 
també, com a senyor 
feudal d’un patrimoni i 
d’uns drets, havia 
d’administrar les seves 
propietats. I és sobretot, 
aquesta administració, la 
generadora dels grans 
fons documentals dels 
monestirs. Si a aquest fet, 
hi afegim que estem 
parlant d’institucions de 
més de mil anys de vida 
continuada i sense 
interrupcions, podem 
entendre la formació 
d’aquests grans fons 
documentals. 
 

El monestir de Sant Pere 
de les Puel·les, per 

exemple, fou fundat al segle X, pels comtes de Barcelona, fora les muralles de la ciutat de 
Barcelona. Des del moment de la consagració de la seva església l’any 946, el bisbe li 
atorgà la parròquia de Montmeló entre altres propietats, a les quals s’hi afegiren, amb el pas 
del temps, donacions piadoses i els dots de les monges que professaven al monestir. 
La gestió de totes aquestes propietats i dels seus drets senyorials (propis d’una societat de 
l’Antic Règim) suposava una gran producció de documentació, sobretot jurídica i 
administrativa, que és la que en la seva immensa majoria ens ha arribat fins avui dia. Una 
documentació que des de les desamortitzacions de l’estat liberal ja no té valor jurídic ni 

http://www.federaciobenedictines.cat/
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administratiu, però si històric, i és, doncs, una gran font d’informació per a estudis molt 
diversos. 
 
Què pot aportar aquest patrimoni a la societat catalana i al conjunt de l’Església? 
Els arxius històrics que gestiona el SAF són arxius privats, propietat de la institució 
productora corresponent: Monestirs  de Sant Pere de les Puel·les, Sant Daniel i de Sant 
Benet (fons de Santa Clara de Barcelona i Sant Benet de Mataró). Però, per la seva 
antiguitat formen part del patrimoni documental de Catalunya, i com a tal pertanyen a tota la  
societat catalana. Per això és una obligació moral per a la Federació ajudar que els 
monestirs de monges benedictines de Catalunya puguin posar a l’abast de tots els 
investigadors aquest ric patrimoni, testimoni escrit no només de la història i l’evolució de les 
respectives comunitats monàstiques, sinó també de totes les vicissituds, canvis, i conflictes 
que aquestes comunitats han compartit al 
llarg de més de mil anys d’història amb la 
societat i l’església catalana. 
 Canvis com el pas d’una societat feudal a 
una societat de classes dins un sistema 
capitalista, de la davallada de la noblesa 
catalana i el naixement de la burgesia; de 
conflictes com la guerra dels Segadors, la 
guerra de Successió, la guerra del 
Francès, la Setmana Tràgica de 
Barcelona o la guerra civil espanyola. 
La recerca en aquests arxius i els 
conseqüents estudis són un enriquiment 
no només per a l’avenç en la investigación 
històrica del nostre territori, sinó també per al major coneixement de l’Església a Catalunya, 
del monacat benedictí i del paper de la dona al llarg de la història. 
Les comunitats federades veuen en aquest projecte un punt destacat de visualització i 
coneixement del seu model de vida. Una forma diferent d’entrar en contacte amb la societat, 
a través de la cultura, del patrimoni, de la història i del coneixement. D’arribar a les 
universitats, als estudiants, i fer-ho d’una forma enriquidora per a tots. 
D’altra banda, el SAF és un projecte integral de gestió documental. És a dir, que no només 
actua sobre els fons històrics dels monestirs, sinó també sobre la documentació activa, 
produïda avui dia i conservada en els arxius de gestió de cada comunitat, i sobre la 
documentació semiactiva, produïda durant els últims cent anys i conservada als seus arxius 
intermedis. Perquè des d’un bon inici el SAF té la clara voluntat, no només de recuperar i 
difondre el passat dels monestirs, sinó també de preservar el coneixement del seu present 
per al futur. Els arxius públics són plens de fons monàstics arribats després de les 
desamortitzacions del segle XIX, la majoria ja de comunitats desaparegudes, fons tancats, 
estroncats. Però, el SAF gestiona fons oberts, que encara avui continuen incrementant-se i 
que seran la font dels investigadors del futur per conèixer la realitat de les comunitats 

benedictines femenines al segle XX i XXI. 
 
Com es treballa des del SAF per donar a conèixer 
aquesta documentació i al mateix temps preservar-la 
degudament? 
El SAF compta amb els serveis d’una tècnica superior en 

arxivística, que atén els usuaris als centres d’arxiu històric i du a terme tots els tractaments 
arxivístics que requereix la documentació. 
Sense l’organització, classificació i descripció dels fons, els investigadors no poden dur a 
terme les seves cerques, ni es poden dur a terme activitats de difusió. Ja que la feina 

«La recerca en aquests 
arxius és un enriquiment 
per al major coneixement 
de l’Església a Catalunya» 
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d’organització és indispensable per tenir més i millor coneixement de la documentació que 
cada centre d’arxiu custodia i de la història de cada comunitat que s’hi reflecteix. 
Conseqüentment, sense tota aquesta feina prèvia, poc visible i força lenta, el SAF no podria 
dur a terme totes les activitats de difusió que fa, ni els investigadors podrien accedir a la 
informació, ja que no sabrien què s’ha conservat i què no. Difusió vol dir més coneixement, 
més presència, però també més consulta, i per tant, cal tenir molt presents les mesures de 
preservació i conservació necessàries per a la documentació. En aquest sentit, el SAF 
disposa d’una conservadora itinerant, que assessora i té cura de les condicions ambientals i 
de seguretat als dipòsits d’arxiu, de les condicions de consulta, reproducció i préstec, de l’ús 
de materials d’arxius de conservació adequats i de les petites intervencions. 
Tot i que avui dia està molt de moda la digitalització, el SAF no la considera prioritària. 
Perquè requereix inversions econòmiques importants i sostenibles, des del moment inicial de 
la digitalització i durant tot el manteniment posterior de les reproduccions digitals. És per això 
que el SAF ha apostat per l’elaboració del Catàleg Col·lectiu en Xarxa del SAF, un catàleg 
únic per a la consulta en línia dels fons dels diferents centres d’arxiu històric que gestiona. A 
través d’aquest catàleg l’investigador podrà fer les cerques pertinents des de casa, i només 
s’haurà de desplaçar en algun dels monestirs 
a consultar la documentació, en cas que hagi 
trobat referències que li puguin ser d’interès 
per al seu estudi. 
 
Quins projectes té previstos el SAF en el 
futur immediat? 
Després dels resultats obtinguts durant el 
2012, hem encetat el 2013 amb molta il·lusió, 
i això es nota en els projectes que tenim en 
marxa. Enguany, el monestir de Sant Daniel 
de Girona comença les celebracions del seu 
mil·lenari, i el SAF s’hi ha unit. A partir 
d’aquest setembre el SAF, en col·laboració 
amb la comunitat d’aquest monestir, durà a 
terme cada tercer dissabte de mes visites guiades a aquest monestir romànic. El 5 i 6 de 
juliol al monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona, el SAF organitza les II Jornades 
d’Estiu: Producció documental en femení, que enguany seran dedicades a la diplomàtica 
monàstica. 
A més, aquest any hem iniciat una col·laboració amb el Departament de Cant Gregorià de la 
Federació Catalana d’Entitats Corals, amb qui estem organitzant dues activitats: un concert 
de cant gregorià en què s’interpretaran els cants litúrgics que cantaven les monges de les 
comunitats de Sant Pere de les Puel·les i de Santa Clara de Barcelona entre els segles XV i 

XVII (divendres 5 de juliol a les 19.30 h a l’església del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les), i un taller de cant 
gregorià, amb peces dels cantorals conservats a l’Arxiu de 
Sant Pere de les Puel·les i de Santa Clara de Barcelona (28 
de setembre al mateix monestir de Sant Pere de les 
Puel·les). 

 
El SAF i els 300 anys del setge de Barcelona de 1714 
A partir de l’octubre el SAF oferirà una sèrie d’activitats relacionades amb el setge i caiguda 
de Barcelona l’any 1714. Els monestirs femenins benedictins de Sant Père de les Puel·les i 
Santa Clara de Barcelona, dels quals el SAF gestiona els fons històrics, es trobaven a 
primera línia de foc durant el setge de la ciutat, en els baluards de Sant Pere i Santa Clara, 
respectivament. A més, com la resta de barcelonins, participaren en el conflicte i en patiren 

«Enguany el monestir de 
Sant Daniel de Girona 
comença les  celebracions 
del seu mil·lennari» 
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greument les conseqüències. La comunitat de Santa Clara, fins i tot, va perdre el seu gran 
monestir gòtic, enderrocat per edificar la Ciutadella. Per això, a partir del mes d’octubre i fins 
al setembre de 2014, cada primer dissabte de mes, el SAF oferirà un itinerari històric al 
centre de Barcelona, a l’entorn dels fets de la guerra de Successió i del paper dels monestirs 
de Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona. A aquesta activitat cal afegir 
l’exposició que està elaborant el SAF en col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona 
i que se situarà a la Capella de Santa Àgata del Palau Comtal de Barcelona; les visites 
guiades per a grups a l’Arxiu de Sant Pere de les Puel·les que s’oferiran a partir de 
setembre; un concert històric que tindrà lloc a l’església de la parròquia de Sant Pere de les 
Puel·les, i la preparació d’unes jornades d’estudi. 
 
 

 
IV JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer), 4 i 5 de juliol de 2013 

 

Les comunitats religioses no existien de 
forma isolada; més aviat, formaven part d'una 
comunitat local o regional molt més amplia, 
fet que feia inevitable el contacte entre el 
món monàstic, teòricament aïllat, i el món 
secular. Si pretenem, doncs, entendre la vida 
monàstica medieval, és imprescindible dirigir-
se també cap a les relacions que existien 
entre els comunitats religioses i el món laic 
del seu entorn. 

Aquests dos mons aparentment separats, en 
realitat estaven molt relacionats, tant a nivell 
econòmic, com social, cultural i polític. Les 
comunitats religioses proveïen les 
necessitats espirituals, mentre que la 
comunitat laica donava suport i protecció als 
monestirs.  

En contrast amb l'ideal monàstic, llavors la 
realitat demanava una negociació constant 
de les relacions entre el món monàstic i el 
món secular, i això està reflectit no només als 

documents escrits de l’època, sinó en l'art, l'arquitectura i a la literatura monàstica medieval.  

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/quartes-jornades-historia/oferta-

allotjament-quartes-jornades-historia 

 
Dijous, 4  de juliol de 2013 
9:00 h. Acte inaugural de les IV Jornades. 
9:30 h-11:00 h.  

 Dr. Lluís To (Universitat de Girona) Petites viles i monestirs a la Catalunya Vella a 
l’entorn del 1300. 

Monestir de les Avellanes: “Els monestirs i el món a l’Europa medieval” 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/quartes-jornades-historia/oferta-allotjament-quartes-jornades-historia
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/quartes-jornades-historia/oferta-allotjament-quartes-jornades-historia
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Debat 
Durant el descans: 

 Ignasi Cortés (Confraria de Campaners de Catalunya) Mostra de tocs de campana 
del Monestir de les Avellanes i d'Os de Balaguer. 

11:30h-13:30 h.  
 Dr. César Garcia de Castro (Universidad de Oviedo) La implantación territorial de 

los monasterios altomedievales asturianos. 
 Dr. Alexis Grélois (Université de Rouen) ¿Qué importancia tuvo la política en la 

expansión del Císter en el reino de Francia en el siglo XII? 
Debat 
Dinar 
16:00h-18:00 h. Visites guiades: 

 Robert Porta (Arxiver del Monestir) El Monestir de les Avellanes i la relació amb el 
seu entorn durant l’Edat Mitjana. 

 Jesús Corsà (Universitat de Lleida) Os de Balaguer, una vila al costat del Monestir 
de les Avellanes. 

Descans  
20:30 h. 

 2n sopar monàstic medieval a l'antic refectori del Monestir de les Avellanes 
La cuina de la cartoixa de Scala Dei 

 Presentació a càrrec del Dr. Antoni Riera (Universitat de Barcelona 
 Direcció científica de la Dra. Montserrat Coberó (Global Desenvolupament) 
 Direcció gastronòmica del Xef Bobby Vieira Cabral (Restaurant El Claustre) 
  

Divendres, 5 de juliol de 2013 
9:00h-11:00 h. 

 Dra. Gemma Colesanti (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) Monasteri 
femminili e trasformazioni urbane nella Napoli medievale. 

 Dra. Almudena Blasco (Universitat Autònoma de Barcelona) El Orden silenciado: el 
papel de las mujeres en el mundo monástico de la Península Ibérica. 

Debat 
Descans 
11:30h-13:30 h.  

 Pablo Abella (Universitat de Girona) Infantazgo, cementerio real, ceremonias 
regias. La família real castellana y las relaciones del monasterio de Las Huelgas 
de Burgos con el siglo. 

Debat i Conclusions 
  
 

Victor Codina, sj (4|06|2013) 

Un cop passat el vendaval que va sacsejar no 
només el Vaticà sinó tota l’Església, voldria fer 
quatre breus reflexions i qüestionaments 
sobre algunes experiències que hem viscut en 
aquests últims tres mesos des de la renúncia 
de Benet XVI. 

1- En primer lloc crida l’atenció el folklore 
mediàtic que ha acompanyat aquests 
esdeveniments, amb el mateix desplegament 

Als 100 dies de la renúncia de Benet XVI 
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informatiu amb què es cobreix un casament reial, uns jocs olímpics, la concessió dels Oscar 
o unes eleccions polítiques importants. Tant es comentaven les intrigues de la cúria i de les 
finances vaticanes i es feien travesses sobre els cardenals papables, com es qüestionava si 
el papa renunciant i emèrit continuaria amb les seves sabates vermelles o en portaria unes 
altres de color cafè que li havia fabricat un artesà mexicà… Cal agrair la feina dels mitjans, 
l’Església és certament humana i molt humana, no podem fugir cap a fàcils espiritualismes, 
però, ¿aquesta és la imatge d’Església que els cristians reflectim en la nostra societat 
d’avui? 

2- Potser el que crida més l’atenció és el ràpid canvi de clima eclesial que s’ha operat en 
aquests tres mesos. S’ha valorat molt la renúncia de l’ancià papa, però ja no es parla de crisi 
eclesial, ni de pederàstia, ni d’intrigues vaticanes, ni dels partidaris de Lefèbvre; els llibres de 
Ratzinger que fins ara omplien els prestatges de les llibreries catòliques han donat pas a les 
biografies i escrits de Bergoglio. Els mitjans comenten les “floretes del papa Francesc”: les 
homilies sobre la misericòrdia i el perdó de Déu, la necessitat d’anar a les perifèries i “fer olor 
de ovella”, tenir cura de la creació, no fer dels diners el centre de la vida, pensar més en la 
fam dels pobres que en els bancs, la seva llibertat profètica davant de caps d’Estat, els seus 

desitjos d’edificar una 
Església pobra i dels 
pobres però que no sigui 
una simple ONG  piadosa 
sinó l’Església de Jesús, 
les seves benediccions a 
nens malalts o 
discapacitats, la seva visita 
a la presó de joves el Dijous 
Sant, les seves atencions a 
un membre de la Guàrdia 
suïssa a qui ofereix una 
cadira i un entrepà; manté 
les seves velles sabates 
negres d’abans i resideix 
fora del Palau Vaticà. 
Alguna cosa està canviant a 
l’Església. No ho notem? 

3- Al costat de tot això, també s’ha posat de manifest la gran ignorància i la deformació 
teològica de grans sectors de la població cristiana sobre l’Església, com si l’Església 
s’identifiqués simplement amb el Papa i la cúria vaticana, com si el Papa fos el representant 
de Déu a la terra i el cap de tota l’Església. L’Església la formem tots els batejats, l’únic 
cap de l’Església és Crist i el Papa és sobretot el bisbe de Roma, com el papa Francesc 
ha manifestat repetides vegades, no només per humilitat sinó pel sentit de col·legialitat amb 
els seus germans en l’episcopat. La mateixa denominació de Vicari de Crist no és la més 
primitiva ni la més exacta, ja que el que fa les vegades de Crist en l’Església és l’Esperit i en 
l’època medieval els que eren anomenats vicaris de Crist eren els pobres. El Papa és el 
successor o vicari de Pere, un apòstol anomenat pedra i fonament de l’Església, però al qual 
també l’Evangeli diu pedra d’escàndol i Satanàs. ¿No caldria procurar una major formació 
dels cristians batejats? 

4- Finalment, malgrat tots aquests canvis positius i esperançadors que fan presagiar una 
nova primavera eclesial, ressonen encara en les nostres oïdes les paraules profètiques del 
vell bisbe poeta Pere Casaldàliga: 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=4680&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=4680&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=7979&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=9290&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8783&lang=ca
http://www.cristianismeijusticia.net/es/vicarios-de-cristo-los-pobres
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  Deixa la cúria, Pere 
  desmantella el sanedrí i la muralla, 
  ordena que es canviïn tots els filacteris 
  per paraules de vida, tremoloses. 

Encara seguim somiant en una Església allunyada de l’Estat Vaticà, de la seva 
bandera, el seu himne, la seva banca i la seva Guàrdia suïssa, dels seus nuncis 
diplomàtics… somiem en una Església que torni a Galilea on es manifesta Jesús de 
Natzaret, el fuster mort i ressuscitat, i on Pere no porta sabates vermelles, ni de color cafè o 
de color negre, sinó simples sandàlies de pescador. Certament no podem ser ingenus, però 
com recordava Pere el dia de la Pentecosta, l’Esperit és qui fa que els joves tinguin visions i 
que els ancians tinguem somnis (Fets 2, 14-21, citant Joel 3,1). Podem extingir l’Esperit? 

 
 
 
 

Curs d’Estiu 2013 
 

DILLUNS,  1 de juliol 

 

10,00 – 11,30 h  
Context socioeclesial del Vaticà II  
Norbert Miracle,  professor de la  FTC 
12,00 – 13,30 h 
Què vol dir un concili “pastoral”  
Xavier Morlans, professor de la FTC 

 

16,00 – 19,00 h 
Cine-fòrum: Pel·lícula Joan XXIII, el Papa de la pau 
Peio Sánchez, professor de la FTC 

 
 

DIMARTS, 2 de juliol 

 

10,00 – 11,30 h 
La litúrgia, font i cimal de la vida cristiana 
Jordi Font, professor de la FTC 
12,00 – 13,30 h 
La cristologia de la Paraula. De “Dei Verbum” a “Verbum Domini”  
Emili Marlés, professor de la FTC 

 

16,00 – 17,30 h 
Testimonis de l’impacte del  Vaticà II 
Taula rodona  
Josep Hortet, rector de Mare de Déu del Port; Lourdes Soler, ex-abadessa de Sant Pere de 
les Puel·les; Cori Casanova, metgessa i professora a la URL-Blanquerna  
18,00 – 19,30 h 
Lectura dramatitzada de fragments clau dels papes Joan XXIII i Pau VI 
Homilia de Joan XXIII en la inauguració del Concili (11 d’octubre de 1962) 
Homilia de Pau VI  en la represa del Concili a la segona sessió 

 

Facultat de Teologia de Catalunya:  
“L’actualitat del Concili Vaticà II – 50è aniversari” 
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DIMECRES, 3 de juliol 

 

10,00 – 11,30 h 
La sacramentalitat com a idea clau de l’eclesiologia del Vaticà II 
Daniel Palau, professor de la FTC 
12,00 – 13,30 h  
El diàleg Església-Món. “Gaudium et Spes” cinquanta anys després 
Gaspar Mora, professor de la FTC 

 
Modalitat d’inscripció 
Curs complet: 50 € 
Mòduls de mitja jornada: 12 € 
□ M1: Context socioeclesial del Vaticà 

II.- Què vol dir un concili 
“pastoral”.  

□ M2: Cine-fòrum: pel·lícula “Joan XXIII 
el Papa de la pau”. 

□ M3: La litúrgia font i cimall de la vida 
cristiana.- La cristologia de la 
Paraula. De “Dei Verbum” a 
“Verbum Domini”. 

□ M4: Testimonis de l’impacte del 
Vaticà II.- Lectura dramatitzada 
de fragments clau dels papes Joan XXIII i Pau VI. 

□ M5: La sacramentalitat com a idea clau de l’eclesiologia del Vaticà II.- El diàleg Església-
Món. “Gaudium et Spes” cinquanta anys després. 

Núm. de mòduls: ___ x 12 €/mòdul = ____€ 
 
Modalitat de pagament 
- Ingrés o transferència bancària al compte: “la Caixa” 2100090097211009979 
- Pagament en efectiu a la Secretaria de la FTC 
 
Envieu o presenteu la Butlleta d’inscripció juntament amb el justificant de pagament a la 
Secretaria de la FTC: Diputació 231. 08007 Barcelona - Fax 34 93 451 52 12. 
E-mail: congressos@teologia-catalunya.cat 
 

 

 

 

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 

 

 
 
Assemblees de titulars i directors de fi de curs  

Enmig encara de moltes incerteses i incògnites de futur, el curs escolar s’acaba. La 
setmana passada us anunciàvem ja les assemblees de titulars i directors que fem 
habitualment per aquestes dates. Enguany, un xic més tard perquè esperem recollir la 

màxima informació per 
encarar el proper curs.  

Les Assemblees tindran 
lloc la propera setmana a 
Girona i Barcelona i, la 
següent, a Manresa, 
Lleida i Tarragona.  

Avui us n’informem de 
l’ordre del dia, però 
estarem amatents a 
qualsevol qüestió de 
darrera hora que calgui 
comentar. En aquestes 

assemblees es repartiran els tradicionals calendaris, així com abundant documentació de 
propostes de la FECC i d’altres. Per l’ordre del dia, pel material que lliurarem i pel 
moment de trobada i de sentir-nos col·lectiu que també representen aquestes 
assemblees, hi esteu plenament convidats.  

fecc informa 10.06.2013 núm. 473 

mailto:urc.info@gmail.com
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Les Escoles de Formació de l'Escola Cristiana 2013-2014: Escola de Directius, 
Escola de Pastoral, Escola d’Administració i Gestió i Escola de Tutors  

El proper 30 de juny acaba el termini d'inscripció per a l'Escola de Directius EdD 15 (per 
a la qual queden poques places) i per a l'Escola de Pastoral EdP 7. El dia 30 acaba també 
el termini per optar al descompte de l'Escola de Tutors EdT 4 i l’Escola d’Administració i 
Gestió EdAG 1, si bé la inscripció general de totes dues finalitza més endavant.  

Aquestes Escoles de Formació són reconegudes per la Universitat Ramon Llull com a 
títols universitaris d’expert i s’adrecen, respectivament, a les persones que exerceixen o 
es preparen per exercir determinades responsabilitats dins les escoles cristianes.  

La novetat d’enguany és l’oferta de l’Escola d’Administració i Gestió. Es tracta d’una 
proposta de formació sòlida, sistemàtica i completa, amb una durada de 16 crèdits ECTS 
que equivalen a unes 400 hores de treball de l’alumne distribuïdes en 252 hores 
presencials i 148 hores no presencials.  

Per facilitar l’accés i la participació, l’EdAG 1 es pot cursar distribuïda, indistintament, en 
un o dos cursos acadèmics. La major part dels mòduls també es poden cursar de 
manera independent sense estar matriculat a l’EdAG o només específicament a cada 
mòdul.  

Com no ens cansem de repetir, el futur passa per la formació.  

Cal, per tant, dedicar-hi atenció i assumir-ne els costos. Tinguem present que estem fent un 
esforç de contenció extraordinari i, un any més, els preus no han variat. D’altra banda, si 
l’escola no exhaureix el crèdit de formació, les bonificacions via seguretat social que es 
poden obtenir per la participació en aquestes formacions superen molt àmpliament 
els costos directes.  

Us animem a proposar candidats a aquestes Escoles de Formació -i a fer-ho abans 
d’aquest mes- perquè són estratègiques per al manteniment del projecte d’escola. 
 

 
 
 
 
Barcelona, 13 de juny de 
2013.  

«Un Dios prohibido» és una 
pel·lícula que tracta del martiri 
de 51 membres de la 
Comunitat Claretiana de 
Barbastre (Osca), quasi tots 
joves seminaristes, que lluny 
del conflicte polític del 36, 
decideixen viure fins al final la 
seva fe i la seva vocació religiosa. El film relata les darreres setmanes de la vida d’aquest 
grup de joves, des que són retinguts fins que finalment són afusellats. Durant aquest temps 
els màrtirs van escriure diverses notes a on expliquen la seva situació, la dels seus 
companys de captiveri, i la de la gent que els va conèixer. Aquests textos, juntament amb 
el relat de dos d’ells que van ser alliberats per ser argentins, han proporcionat dades 
històriques molt abundants per projectar la versió cinematogràfica dels esdeveniments. 
  

La primera part de la pel·lícula ofereix a l’espectador la contextualització del conflicte, i 
presenta la vida del seminari, així com les preocupacions de la societat del moment. 

S’estrena a Catalunya la pel·lícula «Un Dios prohibido»,  
que narra el martiri de 51 joves claretians a Barbastre 
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Posteriorment el film es centra en la quotidianitat del grup de seminaristes durant un mes 
en una estància dels escolapis a on van estar retinguts, i a on es plantegen les relacions 
amb els milicians i el comitè, la convivència entre ells, la vida espiritual i la seva 
predisposició a oferir la vida. Els darrers 20 minuts de la pel·lícula argumenten 
l’afusellament, en diferents moments, i llocs, tant dels seminaristes, com dels pares que els 

acompanyaven.  

En declaracions de Pablo Moreno, el 
director de la pel·lícula: «La història 
és molt peculiar i surt de la narrativa 
habitual de la Guerra Civil. Després 
de submergir-nos en la història, crec 
que té un únic i gran tema que ho 
engloba tot i al que s’arriba de forma 
progressiva, que és el tema del 
perdó per damunt de tot». 

Mn. Peio Sánchez, professor de 
teologia i especialista en cinema 
espiritual, explica en el seu bloc que 
la pel·lícula resulta atractiva tant per 
la història que explica com pel valor 
del testimoni que transmet. La qual 
cosa suposa un salt qualitatiu en la 
producció de cinema religiós entre 
nosaltres. Mostra un compromís clar 
per l’experiència de la fe en Déu 
com a sentit de l’existència, la 
generositat dels que senten la crida, 
el valor de la vida religiosa i el camí 
transcendent del perdó. Així doncs 
cinema religiós amb valor històric i 
amb la fortalesa del testimoni. 

L’estrena de la pel·lícula tingué lloc 
el divendres 14 de juny a Barbastre, 

a més a més de quaranta ciutats a tot Espanya; entre les quals Barcelona, concretament al 
cinema Boliche (Avinguda Diagonal, 508) que realitzarà 3 passis al dia. En qualsevol cas 
podeu consultar en aquest enllaç el llistat de cinemes on es projectarà el film.  
 

 
 

11.06.13 | 23:22. Archivado en Crítica cinematográfica 

El cine de la guerra civil sigue mostrando una herida abierta. No es fácil una mirada 
serena ante el conjunto de conflictos que se superpusieron generando una marea de 
dolor prolongada en la dictadura. Las películas más recientes se abren a nuevas 
perspectivas y pretenden matizar planteamientos ideológicamente simplistas o 
maniqueos. 
 

“Un Dios prohibido” se encuentra dentro de estas películas. Primordialmente no trata sobre 
la guerra del 36, sino sobre el martirio de un grupos de jóvenes seminaristas, que 
ajenos a los conflictos políticos, deciden vivir en coherencia a su fe y al Evangelio. El 
guion, siguiendo una numerosa y cuidada documentación histórica, huye de un 

Peio Sánchez: “Un Dios prohibido: Mártires para la reconciliación” 

http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php/2013/06/11/un-dios-prohibido-martires-para-la-recon
http://www.undiosprohibido.com/cines/
http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php?cat=11431
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planteamiento de buenos y malos, centrándose en profundizar en las motivaciones 
religiosas del grupo de 51 claretianos que fueron fusilados en Barbastro. Realizada 
con rigor, quizás demasiado larga por fidelidad a los hechos históricos, nos ofrece una 
primera parte de contextualización del conflicto que se avecinaba y de presentación de la 
vida del seminario así como la preocupación que genera el momento, después se centra 
en la estancia de un mes en el salón de los escolapios donde estuvieron detenidos y donde 
se platean las relaciones con los milicianos y el comité, la convivencia entre ellos, la vida 
espiritual y su disposición a dar la vida, mientras que los últimos veinte minutos tratan 
sobre el fusilamiento, en distintos momentos y lugares, de los padres que les 
acompañaban y de los seminaristas, y donde se destaca su coraje interior y la decisión de 
coherencia con la fe profesada. 

Pablo Moreno, el director al que ya conocimos por su cortometraje “Alba” (2012) y por los 
largos “Talitá Kum” (2010) y “Pablo de Tarso: el último viaje” (2008), emprende este reto 
con la productora Contracorriente y el apoyo de los misioneros claretianos. Con un estilo 
televisivo, una puesta en escena tan digna como cuidada y un numeroso grupo de 
jóvenes actores entusiastas (Elena Furiase, Raúl Escudero, Javier Suarez, Emma 
Caballero, Iñigo Etayo, Jerónimo Salas y Alex Larumbe) al que se unen algunos más 
maduros como Juan Lombardero, en el hermano Vall, el cocinero, y Mauro Muñiz en el 
papel del gitano beato Ceferino Giménez “el Pelé”. Todo ello para ofrecernos una 
propuesta emotiva, con una perspectiva hagiográfica equilibrada y un contenido evangélico 
que se centra más en el testimonio que en la condena de los violentos. 
Siendo una película de bajo presupuesto, el rigor del planteamiento formal, el cuidado de la 
imagen y la inteligencia de los recursos digitales nos presentan una factura estimable que, 
en la herencia del estilo televisivo, resulta atractiva tanto por la historia que cuenta 
como por el valor del testimonio que trasmite. Lo que supone un salto cualitativo en la 
producción de cine religioso entre nosotros, pudiendo superar así la resignación de 
estrenar únicamente películas italianas o norteamericanas. Todo un avance, en tiempos 
recios también para el cine, que esperamos se consolide ante un público que ha 
respondido con frialdad a títulos como “Encontrarás dragones” o “Cristiada” pero que fue 
conquistado por “El gran silencio”, “De dioses y hombres” o “La última cima”. 

El papel de Eugenio Sopena, líder de la CNT de Basbastro (bien dramáticamente Jacobo 
Muñoz) y de la miliciana Trini, la Pallaresa (creíble la Furiase) resaltan los rasgos de 
humanidad en el bando republicano y ofrecen un contrapunto a la historia. Sin embargo, 
cuesta el seguimiento de un elenco tan amplio, sobre todo el de los jóvenes seminaristas, 
para permitir captar la evolución de los distintos personajes y en ocasiones hay subrayados 
en el guion que, habiendo quedado más implícitos, habrían aportado más hondura 
dramática. Pero también hay momentos emotivos como la lectura de la despedida a la 
Congregación: “Morimos todos contentos sin que nadie sienta desmayo ni 
pesares: morimos todos rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas 
no sea sangre vengadora, sino sangre que entrando roja y viva por tus venas, estimule tu 
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desarrollo y expansión por todo el mundo” o el momento donde en un pañuelo juntan sus 
sudores como recuerdo para los que sobrevivirán como testigos. 

La película muestra un compromiso claro por la experiencia de la fe en Dios como 
sentido de la existencia, la generosidad de los que sienten la llamada, el valor de la vida 
religiosa y el camino trascendente del perdón. Así pues cine religioso con valor de 
historia y con fuerza de testimonio. 
 
 

 

 

La película estaba anunciada 
desde el lunes en la cartelera del 
CINE BOLICHE 
Avenida Diagonal, 508-510 
Barcelona 
Metro: Diagonal (líneas 3 y 5) 
Teléfono: 932 181 788 

Así que hacer el favor de llenar el cine. Es una zona muy céntrica. 
 
De entre los mails que he recibido, este: 

“Perfectamente captada la realidad de los unos y 
los otros (nunca antes visto con tanta claridad).  Se 
palpa la crueldad, pero no se ve. 

 Tratado el tema con mucha serenidad... Sin 
escenas impactantes, pero si algunas sobrecogedoras. 

Eran unos niños... con una gran valentía. 
La imagen que me queda de la película, es la 

última... Con que gran maestría, recorre la cámara, todo ese cielo nublado y ese ligero 
viento, acariciando lo que quedaba de cada uno de ellos y la foto de todos... 

Ahora, por poner algo negativo: quizá un pelín lenta al principio. Tal vez se podría 
haber reducido en unos 15 m, simplificando un poco los inicios. 

Vaya, todo esto es mi opinión. Aunque no tenga mucho valor... 
Mi más sincera felicitación para los que la han hecho posible. 
Y por dar a conocer la vida de tantos inocentes q murieron martirizados por 

defender su fe... Que Ellos nos ayuden a saber decir siempre Sí... Aun ante la máxima 
adversidad”. 
 
 

  
 

Divendres vinent, 21 de juny, a les 12.30h, tindrà lloc al Museu de Montserrat la 
inauguració de l’exposició fotogràfica Mirades a la memòria, de Francesc Esteve, que es 
podrà veure a l’Espai d’Art Pere Pruna fins el 20 d’octubre. La presentació de la mostrà 
anirà a càrrec d’Artur Ramon Navarro. L’acte comptarà amb la presència de l’artista i del P. 
Josep de C. Laplana, director del Museu de Montserrat.  

D’altra banda, i per quart any consecutiu, el Museu de Montserrat organitza el curs tècnic 
d’estiu, adreçat als professionals de museus i a totes aquelles persones interessades en el 
món de l’art i la gestió del patrimoni. Enguany, el curs estarà dedicat a la didàctica. El títol 
és Museu i escola i se celebrarà els dies 8, 9 i 10 de juliol a la Sala del Venerable de 
l’Hotel Abat Cisneros. Com en anys anteriors, les ponències aniran a càrrec d’especialistes 
de l’àmbit universitari i representants de les principals institucions museístiques del país. El 
programa es pot descarregar clicant en el link 

http://www.museudemontserrat.com/PDF/4rt_curs_estiu.pdf. 

«Un Dios prohibido»: també a Barcelona 

Montserrat: exposició fotogràfica Mirades a la memòria 

http://www.museudemontserrat.com/PDF/4rt_curs_estiu.pdf
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T’avanço també que divendres 28 de juny, a les 12.30h, es farà la inauguració de 
l’exposició temporal que es podrà veure fins el 20 d’octubre a la Sala Daura del Museu de 
Montserrat, i que tindrà com a protagonista a l’artista Joan Furriols. Més informació, la 
setmana vinent... 
 
 
 
 

 
La rehabilitació, que ha durat deu mesos, ha permès reconstruir les arcades de la 
façana nord i millorar algunes cobertes 

Diari de Girona 17.06.2013 | LAURA FANALS | El monestir de monges benedictines de 
Sant Daniel es va vestir ahir de gala per acollir la inauguració de la restauració del claustre 
-entre romànic i gòtic-, en un acte que va servir per donar el tret de sortida als actes del 
Mil·lenari, que s'allargaran fins al 2018. Durant el seu parlament, el president de la 
Generalitat, Artur Mas, va comparar la història mil·lenària del monestir amb la de 
Catalunya: "Si després de tot aquest temps encara hi són tots dos, és perquè, a part d'una 
bona arquitectura, d'uns bons valors i bones actituds, tenen una història, una capacitat de 
resistència, de tirar endavant i de superar les dificultats amb què s'han trobat, que no han 
estat poques ni petites", va assenyalar Mas. En el mateix sentit, el president català va 
afirmar que "les parets mestres de Catalunya estan intactes", malgrat que hi hagi intents 
"de tirar-les a terra". 

El monestir de Sant Daniel inaugura el claustre i el Mil·lenari 
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La priora, Maria Assumpció Pifarré, va qualificar el 
dia d'ahir d'"històric" per al monestir, i va agrair que 
el claustre hagi pogut recuperar la seva esplendor 
original gràcies a l'acord entre la Generalitat, l'Obra 
Social la Caixa -que ha finançat els 300.000 euros 
que ha costat el projecte- i el mateix monestir. 

La rehabilitació -que ha durat deu mesos- ha permès 
que les voltes, columnes i capitells tornin a lluir i que 
s'hagin posat al descobert alguns elements nous, 
com l'arc de l'accés sud-oest, un nou pou i una nova 
gàrgola, entre altres. S'han reconstruït les arcades de la façana nord i s'han millorat les 
cobertes de les ales sud i oest, mentre que també s'han dut a terme treballs al pati central. 

Pifarré va destacar que el monestir sempre ha estat habitat per "dones fermes, que l'han 
cuidat i enfortit amb les seves pròpies mans". La priora va anunciar, a més, que a partir del 
mes de setembre el monestir oferirà la possibilitat d'hostajar-s'hi i fer-hi visites guiades. 

Mas, per la seva banda, va comparar la història del Monestir amb la de Catalunya, tot 
assegurant que les parets mestres del territori català "estan intactes" malgrat que alguns 
"se les vulguin carregar", i va destacar la força de la història catalana: "Mil anys d'història 
no són només pedres i arquitectura, o cultura, llengua o símbols, que també, sinó certes 
actituds de país que han fet que la gent de Catalunya resistís els moments més adversos i 
hagi pogut mirar cap endavant", va assenyalar. Tot això, creu, s'ha de projectar cap al futur: 

"El país té la voluntat de tenir un futur millor, 
cosa que pot semblar una utopia perquè les 
dificultats són molt grans, però no ho són 
més de les que hem superat", va afegir. 

Mentrestant, l'alcalde de la ciutat, Carles 
Puigdemont, va considerar que el claustre 
rehabilitat és "una gran oportunitat" per a la 
ciutat de Girona i una mostra "d'allò que 
volem llegar com a futur", tot reconeixent la 
"dimensió històrica" del monestir. 

 
 
  

Benvolguts totes i tots, 
D'aquí quinze dies, Sant Pere, la nostra festa major, amb 
eucaristia, coca i concert. 
També us informem de les activitats del DIM, del SAF i d'un recés 
a l'estiu. 
Per a més informació de tot plegat cliqueu el web i 
us demanem que en feu difusió. 
Recordeu que, després de Sant Pere, ve Sant Benet, l'11 de 
juliol, així com també que tenim l'hostatgeria oberta el mes 
d'agost. 
Gràcies! 
 
www.benedictinescat.com/StPere 
 

Monestir de sant Pere de les Puel·les 

http://www.benedictinescat.com/StPere
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Concert solidari a la Casa d’Espiritualitat 
Claret 
Les Missioneres de la Institució Claretiana 
organitzen un concert solidari a la Casa 
d’Espiritualitat Claret de Vic. El concert de 
música paraguaia anirà a càrrec de joves 
intèrprets del conservatori de Vic. 
 
L’entrada val 5 € i els diners que es recullin es 
destinaran a finançar els camps de treball 
que l’Associació AMIC organitza cada estiu 
en col·laboració amb les Missioneres. Els 
voluntaris  treballaran a la zona de Yhu 
(Caaguazú) a Paraguai, i a la zona d’Altamira 
a la República Dominicana on viuen les 
Missioneres de la Institució Claretiana. Els 
voluntaris conviuran en pobles rurals on 
ajudaran en algunes tasques de pintura o de 
construcció de vivendes, activitats amb infants, 
acompanyament de dones… 
El concert serà el proper 29 de juny a les 20:30 
h. Podeu comprar l’entrada de forma 
anticipada enviant un correu a 
casaesp@claretians.cat. 
 
 

 

 

 

 

  

 
 

Exposición en el 'Gesù' sobre la labor del JRS sobre emergencia, refugiados sirios y 
congoleños 

ROMA, 18 de junio de 2013 (Zenit.org) - El Servicio de lo Jesuitas para los Refugiados ha 
organizado una exposición fotográfica  titulada "Refugio y Sostenimiento - Hospitalidad en 
emergencia, refugiados sirios y congoleños". Es en ocasión de  la Jornada mundial del 
Refugiado y cuenta con fotografías tomadas por el personal de JRS que trabaja en Medio 
Oriente y los Grandes Lagos de África. 

Se podrá visitar hasta el 30 junio en la iglesia del Gesù, en Roma, uno de los muchos 
lugares que tradicionalmente ha abierto sus puertas a los solicitantes de asilo, siguiendo su 
antigua vocación de santuario. Desde hoy y hasta el 21 de junio, además, un vídeo de 12 
minutos que ilustra la vida y las dificultades de los refugiados a través de 200 fotografías, se 
proyectará entre las 21.00 y las 2.00 de la noche en la fachada de la Iglesia.   

El Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) es una organización católica internacional cuya 
misión es acompañar, servir y defender los intereses de los refugiados y otras personas 
desplazadas por la fuerza. Con programas en 50 a finales de 2012 más de 600.000 
personas se estaban beneficiando directamente de los proyectos del JRS. 

Con motivo del evento además se celebró una eucaristía presidida por el cardenal Antonio 
María Vegliò, presidente del Consejo pontificio para la pastoral de los emigrantes e 
itinerantes. A continuación intervinieron el director del JRS, Peter Balleis sj y el presidente 
del Centro Astalli, Giovanni La Manna sj. 

El Servicio Jesuita para los Refugiados muestra sus fotos 
 

Les Missioneres de la Institució Claretiana organitzen un concert solidari 

http://claret.createsend5.com/t/t-l-zthtrt-pafhtl-yh/
http://claret.createsend5.com/t/t-l-zthtrt-pafhtl-yh/
http://claret.createsend5.com/t/t-l-zthtrt-pafhtl-yu/
mailto:casaesp@claretians.cat
http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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Diversas experiencias de los refugiados y solicitantes de asilo, obligados a huir de la guerra, 
la persecución y otras violaciones de los derechos humanos se explican en la exposición: 

En la cocina de campaña del Servicio Jesuita a Refugiados en Alepo, los voluntarios 
preparan hasta 17.000 comidas calientes al día. Éstas se distribuyen entre las familias 
desplazadas que carecen de los equipamientos necesarios en sus refugios para cocinar. 

"Tras la muerte de su hijo mayor en un fuego cruzado, Abu Feras, un padre sirio, decidió 
llevar el resto de sus hijos y sobrinos a Naameh, en el Líbano: todo lo que deseo para el 
futuro es poder volver a casa sano y salvo con mis niños". 

"Cada vez que los rebeldes atacan el campamento de Mokoto, en la provincia congoleña 
oriental de Kivu Norte, sus 4.000 habitantes se ven obligados a huir a la selva, pernoctando 
allí toda la noche sin comida ni agua". 

"Mujeres congoleñas locales y desplazadas participan en un curso de costura en Masisi, 
Kivu del Norte, tras el cual, muchas son animadas y apoyadas para que pongan en marcha 
sus propias pequeñas empresas. Las mujeres también toman clases de alfabetización y 
asisten a talleres sobre derechos humanos". 

La exposición sobre Refugio y Sostenimiento, en Beirut y Nueva York se inaugurará este 
próximo jueves. 

La iniciativa, galardonada con la Medaglia di Rappresentanza concedida por el Presidente 
de la República de Italia, Giorgio Napolitano, tiene como objetivo sensibilizar a la opinión 
pública a fin de que presione a los políticos para que defiendan los derechos humanos 
fundamentales de los refugiados y solicitantes de asilo, particularmente en las áreas de 
recepción, seguridad alimentaria y educación. 

"Frente a la adversidad, la comida alimenta, el refugio protege, la hospitalidad abre puertas, 
la educación reconstruye futuros", dijo el director internacional del JRS, Peter Balleis SJ. Así 
mismo añadió que "es sólo a través de la educación que generaciones de niños y niñas 
refugiados tendrán las mismas oportunidades que se ofrecen a los demás, de construir 
comunidades de paz y de respeto a la diferencia. Pero no es sólo eso: la educación es una 
oportunidad para formar a los líderes del mañana, líderes que entiendan los terribles efectos 
de la violencia y el conflicto y que encuentren la fuerza para superarlos". 

El JRS ofrece mensualmente ayuda alimentaria a más de 100.000 personas en Oriente 
Medio y África del Norte, principalmente en Siria, y también en Jordania y el Líbano. Este 
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apoyo se proporciona mediante la elaboración diaria de más de 20.000 comidas calientes en 
las cocinas de campaña del JRS para aquellas familias que carecen de equipos de cocina, 
por ejemplo, en Alepo y Damasco. Estas comidas se distribuyen a mezquitas, a las escuelas 
convertidas en refugio, edificios públicos, parques, etc. Además ofrece educación y 
formación profesional a cerca de 220.000 niños y adultos. Sus principales áreas de trabajo 
son: educación, asistencia de emergencia, atención médica, actividades de subsistencia y 
servicios sociales. 

El presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, en un mensaje enviado al director 
internacional del JRS afirmó que "los refugiados son personas como nosotros que, por 
razones ajenas a su voluntad, se han visto obligados a abandonar sus hogares, países, 
empleos y, a menudo, sus familias para empezar de nuevo en países de acogida".   
Grasso destacó el valor del "trabajo de concienciación realizado por las asociaciones, 
instituciones, voluntarios y ciudadanos en nuestro país para dar esperanza a aquellos que 
buscan ayuda para reconstruir sus vidas". 
 
 
 
 
Exercicis espirituals del nostre Casal aquest estiu. Són: 
 

- del 7 al 13 de juliol. Els donarà Mn. Ramon Prat, vicari episcopal de Lleida. 
Informació: ignasi.salat@fje.edu 
 

- del 1 al 10 d'agost. Enric Puiggrós. Experiència "re-CORdar". Es tracta d'una activitat per a 
joves d'entre 20 i 30 anys aproximadament. Inclou formació en conceptes bàsics de la fe 
cristiana, un taller d'espiritualitat i l'experiència dels Exercicis Espirituals.  Per a més 
informació cal contactar al correu  enricp@jesuites.net  
 
 
 
 
Un any més l’Institut Borja 
de Bioètica (URL) 
organitza, dintre del marc 
de la Universitat d’Estiu 
Ramon Llull, una nova 
jornada. 
Enguany es desenvoluparà sota el títol: «Salut 2.0: un canvi de model?», i està prevista 
per l’11 de juliol. 
Podeu consultar més detalls a: http://universitatestiu.url.edu/ca/cursos_ficha.php?id=9 
Recorda que tens un descompte si et matricules abans del 14/6! 
http://universitatestiu.url.edu/ca/matricula.php 
 
 
 

 

És un plaer per nosaltres anunciar-vos que el documental Piso compartido, rodat a la Llar 
Ronda de la Fundació Mambré, s’estrenarà el proper 27 de juny als cinemes Maldà. Piso 
compartido explica la vida d’un grup de companys en una casa d’acollida per a persones en 
risc d’exclusió social com és la Llar Ronda. Com diuen els autors del documental, “s’hi 
troben històries tan dures com diferents, però amb una realitat comú: tots lluiten per tirar 
endavant”. 

Fundació Mambré: documental «Piso compartido» 

Exercicis espirituals al Casal de Raimat (Lleida) 

Institut Borja de Bioètica : «Salut 2.0: un canvi de model?» 

mailto:ignasi.salat@fje.edu
mailto:enricp@jesuites.net
http://universitatestiu.url.edu/ca/cursos_ficha.php?id=9
http://universitatestiu.url.edu/ca/matricula.php
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La productora De tot arreu (www.detotarreu.com) presenta aquest documental que 
descobreix en primera persona el món de la gent que no té una llar i lluita per abandonar el 
carrer. El que ens mostra Piso compartido és un grup de gent que, després d’haver fet 
diverses passes per sortir de la vida al carrer, accedeixen a un pis on conviuen amb altres 

persones que es troben en la seva mateixa 
situació. Com remarca la productora: “en 
aquest punt ens adonem que ells i elles són 
qui volen agafar el control de la seva vida 
per primera vegada en molt de temps.”  

L’estrena de Piso compartido no és 
solament un acte de presentació d’aquest 
documental, si no que també vol ser una 
acció per ajudar a les persones en risc 
d’exclusió social: el preu de l’entrada (4,50 
euros) es donarà al programa d’habitatge la 
Fundació Mambré.  

Ens faria molta il·lusió que vinguéssiu a 
veure Piso compartido  amb nosaltres, el 27 
de juny als cinemes Maldà, a les 21 h. 
Sense dubte la història d’aquestes persones, 
filmada durant més d’un any a la Llar Ronda, 
ens ajudarà a comprendre millor la seva 
situació que, com remarquen els autors, 
“podria ser la de qualsevol de nosaltres”. 

Us hi esperem!  

FUNDACIÓ MAMBRÉ 

 
 
 
 

XI DIADA PEL RESPECTE A LA PLURALITAT EN L’ESGLÉSIA 

27 de juny a les 7 del vespre | Auditori Blanquerna - Barcelona 

Sor Lucía Caram i Toni Comín i Oliveres 

 

 

Per la Diada de la Pluralitat d'enguany fem una proposta de reflexió sobre el paper de les 
persones cristianes respecte la crisi global en que estem immersos. 

Darrerament importants teòlegs han escrit sobre el tema, nosaltres agafem un llibret de José 
Antonio Pagola, "Jesús i el diner - Una lectura profètica de la crisi" i a partir d'ell, Sor Lucía i 
el Toni Comín, s'endinsaran, no tant en les causes, sinó en els canvis, que des del model de 

AUDÀCIA EVANGÈLICA  La resposta cristiana al dolor de les víctimes 

http://www.detotarreu.com/


27 
 

vida de Jesús, podem oferir a la societat per afrontar la situació i sobretot per encarar el 
futur. 

Res que sigui gran no es fa sense esforç. La crisi ens pot ajudar a posar el fonaments d'una 
convivència més digna i més ben orientada vers un futur més humà. Ens pot ensenyar a 

viure de manera més solidària. Més 
pobres, però més humans. Més 
necessitats, però més units per a 
afrontar els problemes. Més 
necessitats, però més lúcids i 
responsables. Amb més voluntat de 
justícia, amb més determinació per a 
treballar pel bé comú, amb més 
capacitat de regenerar la política. És 
així com un país en crisi teixeix un 

horitzó d'esperança:" J.A. Pagola. Jesús i el diner. Ed. Claret. 

Els dos ponents són persones d'una trajectòria reconeguda, cadascú en el seu àmbit, que 
tenen coses a dir i que especialment tenen un testimoni que oferir. 

 Després de la xerrada i del col·loqui anunciarem les persones i entitats a qui aquest any els 
han estat atorgats els Premis Església Plural i procedirem al lliurament dels mateixos. 

 
 
 
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 

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  

Calendari URC 2013-2014 
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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 

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  



29 
 

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 

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 

 
 
 
 

El Centre Abraham és un projecte de Càritas interparroquial de 
Vilafranca del Penedès adreçat a homes sense llar. Funciona com un 
alberg d’acollida, però també ofereix servei de dutxa i esmorzar a homes 
que viuen en habitatges precaris o en barraques. Un lloc on cada dia 
truquen a la porta més persones que han perdut la feina i l’habitatge. 
“Signes dels temps” visita el Centre d’acollida Abraham. 

 

TV3 Signes dels Temps : «Centre d’acollida Abraham» 
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Altres temes: 
- Entrevista a la teresiana Victòria Molins, autora 
del llibre “Si Teresa de Jesús volviera hoy”. 
- Presentació de la Jornada Mundial de la 
Joventut 2013. Conversa amb Xavier Farrés i 
Sergio Fernández, representants de la Delegació 
de Joventut del Bisbat de Terrassa. 
- “Patrimoni”, recorregut pel patrimoni 
arquitectònic religiós de Catalunya. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats 
editorials. 
 

Data: diumenge 23 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 
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