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Què et va impulsar a fundar l’ACIDH?  
Em vaig fer religiosa en una Congregació que no té obres 
pròpies, però està atenta als més petits i pobres de la 
societat per donar res-posta a les necessitats que no 
queden cober-tes per l’administració i aquesta tasca la 
fem juntament amb d’altres. De jove, vaig fer els estudis 
d’infermeria i, després d’entrar a la Congregació, vaig fer 
la carrera de psicologia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona a Bellaterra. En aquell temps vivia a Sabadell, 
en una casa amb pati, on als nois que juga-ven al carrer 
fàcilment els entrava la pilota i la venien a cercar, llavors 
vaig descobrir que aquells nois s’havien escapolit de 
l’escola sense permís perquè no entenien res del que els hi explicaven i els resultava 
avorrida. Anant al fons d’aquest problema vaig anar coneixent molts problemes familiars 
genera-cionals, de famílies humils que, malgrat que veien problemes en els comportaments 
dels seus fills, no tenien mitjans per portar-los a un psicòleg o a una escola adaptada a les 
seves necessitats. Va ser llavors, quan em vaig preocupar per saber quins recursos exis-tien 
i, malauradament, no en vaig trobar. Quan vaig acabar la carrera de psicologia vaig 
començar a treballar a Aspanias com a psicòloga i des d’Aspanias vaig rebre moltes famílies 
que tenien fills amb intel·ligència límit i que no trobaven cap recurs per a ells. Va ser per tots 
aquests motius i amb el desig de servir els més pobres que en vaig sentir empesa a crear 
l’Acidh. Volia donar una res-posta integral i integradora a aquest col·lectiu de persones a qui 
jo vaig anomenar persones ignorades, ja que no tenien cap reconeixement i tampoc eren 

prou autòno-mes.  
 
Et vas trobar amb molts obstacles per 
por-tar el teu projecte a terme?  
Els inicis no van ser fàcils. Vaig començar 
amb bona voluntat, però sense cap recurs 
econòmic. Però la veritat sigui dita, més en-
llà de la falta de mitjans econòmics, totes 
les portes sens van obrir i més que mai vaig 
creure que l’Obra era de Déu, ja que la 
Provi-dència es manifestava sempre per 
ajudar-nos a anar cap endavant. Els 
estudiants de final de carrera que actuaven 
com a volunta-ris varen ser claus en el 
Projecte; també el fet que durant el primer 
any tot el treball dels professionals va ser 
voluntari. Vàrem trobar ajudes de persones 
que s’hi van impli-car per formar una junta i, 
més tard, el Pa-tronat. Certament, la 
dificultat més impor-tant va ser la manca de 
recursos econòmics. Va ser molt important 
trobar una seu on desenvolupar totes les 
activitats i això va ser possible gràcies a la 
Congregació dels Jesuï-tes que ens varen 
llogar, amb opció de com-pra, la Seu del 
carrer Siracusa, que actual-ment ja és 
propietat de l’Acidh. Sempre hem tingut 

Montserrat Baró, germaneta de l’Assumpció, presidenta d’acidH 
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dificultat per poder trobar socis, ja que les famílies 
que rebien els serveis, en general, eren i són de 
nivell econòmic baix. 
 
Quins àmbits s’han volgut cobrir per aquest 
col·lectiu que abans no n’estaven?  
Som l’única entitat que dona un servei integral a 
aquest col•lectiu de persones. Ara per ara ja 
existeixen serveis, però no hi ha cap entitat que 
doni una resposta a totes les seves necessitats. 
Nosaltres oferim educació a l’Escola Montserrat, on 
poden cursar estudis adaptats a partir dels 12 
anys; menjador, Centre de Psicologia, Residèn-cia, 
Àrea ocupacional amb els diferents departa-ments, 
on es poden preparar per buscar feina; un Esplai 
per al temps lliure, un Club Social i d’al-tres; la 
Fundació Tutelar, tan important per a les persones 
que necessiten un seguiment més acu-rat. El fet 
que en una mateixa entitat es puguin trobar coberts 
tots els serveis els és un gran avantatge que ningú 
més els ofereix. 
Som l’única entitat que dona un servei integral a 
aquest col·lectiu de persones. Ara per ara ja 
existeixen serveis, però no hi ha cap entitat que 
doni una resposta a totes les seves necessitats. 
Nosaltres oferim educació a l’Escola Montserrat, on 
poden cursar estudis adaptats a partir dels 12 
anys; menjador, Centre de Psicologia, Residèn-cia, 
Àrea ocupacional amb els diferents departa-ments, 
on es poden preparar per buscar feina; un Esplai 
per al temps lliure, un Club Social i d’al-tres; la 
Fundació Tutelar, tan important per a les persones 
que necessiten un seguiment més acu-rat. El fet 
que en una mateixa entitat es puguin trobar coberts 
tots els serveis els és un gran avantatge que ningú 
més els ofereix.  
 
S’ha fet un llarg camí des dels seus inicis, es 
pot dir que en els últims temps s’ha avançat en 
la qualitat de vida d’aquestes persones? Ara en 
quin punt esteu?  
És evident que a nivell de reconeixement per part 
de l’Administració s’ha avançat moltíssim, també 
pel fet que els serveis estiguin en la ma-jor part 
subvencionats i perquè el terme d’in-tel·ligència 
límit, abans poc reconegut, ara ja és acceptat. La 
possible integració al treball de les persones del 
nostre col·lectiu a les Empreses ha estat molt 
important. El fet de tenir pisos tute-lats per a les 
persones més autònomes ha estat un gran 
alliberament per a molts nois i noies; el seguiment 
de pisos amb parelles de fet, la impli-cació dels 

L’acidH som dues entitats 

(l'Associació i la Fundació 

Tutelar) sense ànim de lucre 

amb un únic objectiu: 

millorar la qualitat de vida de 

les persones amb 

intel·ligència límit mitjançant 

una atenció integral. 

L’Associació acidH 

(Associació Catalana 

d’Integració i 

Desenvolupament Humà) neix 

al març de 1994, fruit de 

l’esforç conjunt de pares, 

professionals i voluntaris, per 

donar a conèixer el col·lectiu 

de persones amb intel·ligència 

límit, promoure i defensar els 

seus drets, sensibilitzar a la 

societat vers aquest col·lectiu 

i afavorir la creació de 

recursos específics amb 

l’objectiu d’assolir la seva 

integració social i laboral. 

La Fundació Privada Tutelar 

acidH neix al març de 1998 

com a resposta a les 

demandes dels pares amoïnats 

pel futur dels seus fills quan 

ells no hi siguin i per donar 

resposta a les situacions de 

desemparament i claudicació 

familiar. El seu objectiu 

principal és cobrir les 

necessitats de suport, 

protecció i garantia dels drets 

i promoure l’autonomia de les 

persones amb intel·ligència 

límit i discapacitat 

intel·lectual lleu d’acord amb 

les figures jurídiques de 

protecció previstes legalment. 
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nois i noies en l’esport, que els ha fet guanyadors moltes vegades de premis i trofeus, etc. 
S’ha avançat molt, però encara queda molt per fer. El primer objectiu és augmentar el nom-
bre de socis per poder tenir uns pressupostos ajustats i que no s’hagi de patir per arribar a fi 
de mes. Es vol, també, facilitar més beques a famílies necessitades per a les activitats 
extraes-colars; integrar més persones al món de l’em-presa, facilitar més places de 
residències per donar resposta a la llista d’espera. I hi ha un repte final: la possibilitat de 
poder disposar d’u-na residència de tercera edat per als nostres usuaris que aviat envelliran.  
 
Imagino que l'Acidh no ha estat aliena a la crisi actual, ha pensat que algun servei o 
àrea no pogués continuar?  
En realitat cada servei té el seu propi projecte i el seu pressupost, si arribés el cas que un 
servei fos tan deficitari que no pogués continuar, hau-ríem, primer, de discernir si aquest 
servei queda cobert per alguna altra entitat. 

Enllaç, núm 1, juny 2013 
 
 
 
 

 1. Saber acollir l’Evangeli, 
que ens ve a trobar i deixar-se 
convertir per ell. 

2. No fer mai ombra a 
l’Evangeli, ni amb la nostra 
cultura, ni amb el nostre 
protagonisme ni amb la nostra 
por. 

3. Predicar l’Evangeli amb la 
vida. Només així serem 
testimonis, companys del 
Testimoni Fidel, i de tants 
germans i germanes testimonis. 

4. Practicar, celebrar i 
anunciar l’Evangeli en comunitat 
eclesial. 

5. Com volia Jesús, vessar la 
Bona Nova feta sal, ferment, llum, llavor, en cada societat, en cada persona, en cada lluita, 
en cada esperança. 

6. Recordar sempre que Déu és un Evangeli escrit, i donar, presentar l’Evangeli amb 
molta delicadesa, com qui fa un petó de Déu. 

7. No oblidar mai que l’Evangeli com porta la Creu. 

8. Fer veritat, com ho feia Jesús, que l’Evangeli sigui dels pobres perquè pugui arribar a 
tothom. 

9. Pregar l’Evangeli. Aprofundir l’Evangeli en el silenci de la gratuïtat i del despullament. 
Fer l’Evangeli amb la profecia dels fets. 

10. Convocar tothom al voltant de l’Evangeli i atreure per a Jesús molts deixebles. 

11. Anunciar l’Evangeli com l’únic veritable Nou Ordre Mundial capaç de fer-nos tots 
germans i germanes en un sol món humà. 

12. Saber esperar, amb insistència Pasqual, la Bona Nova definitiva d’Aquell qui ve! 
 

Publicat a “La Missa de cada dia” 

Pere Casaldàliga: dotze actituds de la vida evangelitzadora  
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Posa la clau al pany. La gira i obre la porta. És a casa. Penja l’americana. Agafa el 
comandament de la televisió i l’engega. Va a la seva habitació, connecta la ràdio i sent 
l’emissora predeterminada mentre es despulla i es vesteix amb  roba còmoda. Es treu les 
sabates i es posa unes xancletes senzilles. Quan surt de l’habitació, s’entrecreuen les veus 
de la ràdio, que roman encesa, amb el so de la televisió. Es dirigeix cap a la taula de 
l’escriptori i connecta l’ordinador. Se serveix una tònica, agafa el diari i s’asseu en una 
butaca, orientada cap al plasma. Deixa el mòbil a prop per quan soni la melodia d’una 
trucada o el senyal d’un missatge. La seva presència es transforma en un festival de sons, 
que impossibiliten el silenci de casa. 

Quina importància té el silenci en la vida de les persones? N’hi ha prou de definir el silenci 
com a absència de soroll? Per què hi ha tanta por de restar en silenci? Pocs, però cada 
vegada més nombrosos, busquen monestirs per submergir-se en el silenci, per quin motiu? 

En què consisteix escoltar el silenci? 
S’experimenta vertigen per enfrontar-se al 
buit, al silenci, a l’absència? Hi ha diferents 
tipus de silenci? Podem afirmar que el 
silenci és eloqüent? En quin sentit? 

 El so del silenci [The Sound of Silence], 
cançó de Simon and Garfunkel, ha passat 
a ser un clàssic. El títol reflecteix una 
paradoxa, que es repeteix en alguns 
versos de la mateixa cançó: «Les meves 
paraules van caure com silencioses gotes 
de pluja que van ressonar en el pou del 
silenci.» Aquesta paradoxa es viu a 
l’interior de cada persona. La nostra 

civilització genera una amalgama tan gran de sorolls que desbaraten el silenci. Si el vols 
experimentar, has de buscar indrets privilegiats per captar-lo de manera profunda i 
continuada. El soroll continu genera estrès, preocupació, angoixa, tensió. Certament, també 
distreu i es converteix en narcòtic que adorm. Com diu la cançó: «La gent que parla sense 
parlar. La gent sentint sense escoltar. Gent escrivint cançons que les veus no comparteixen 
mai.» Però, sobretot, impedeix una vida interior, que fa tanta por. Amb el silenci, flueixen cap 
a la superfície del cor, com el suro en recipients d’aigua, els temes no resolts, les ferides del 
passat, els desitjos entranyables. Si algú és capaç de resistir aquesta primera marea, 
comença a trobar la pau interior i a sentir les veus profundes. N’hi ha que han descobert el 
valor del silenci, es dediquen a la meditació, que ja no és una pèrdua de temps, i a l’oració, 
on senten el xiuxiueig de la veu divina. Qui no afronta el buit no pot gaudir de la plenitud. 
Tasca contracultural als nostres dies, però objectiu indispensable per ser persona. 
 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 
 
 

Tinc 75 anys. Sóc de Barcelona. Sóc catedràtic emèrit d’Antropologia Biològica, i sacerdot 
escolapi. Sóc celibatari. Política? Cor de centre, cap d’esquerres. Sóc un cristià més 
evangèlic que jeràrquic. Déu és el nom per al misteri de la vida: escriu D** per evitar 
connotacions... 

El silenci  

Ramon Maria Nogués, biòleg i teòleg: 
“Un ovni i l’aparició d’una verge són igual per al cervell”  
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Ser religiós i científic és 
compatible? 
La ciència obté dades. La 
religió les interpreta.  
 
I on és la veritat? 
Hi ha relats. I el relat religiós 
conté veritat poètica, simbòlica. 
 
“La veritat més alta és la 
veritat poètica”, deia 
Kapuscinski. 
El relat científic és avui el que 
més cotitza. 
 

La religió quan apareix? 
Fa 40.000 anys apareix l’art en coves: neix la ment simbòlica, religiosa. 
 
Art i religió van junts? 
Sí, manifesten sentit de transcendència. 
 
Què és el sentit de transcendència? 
L’ésser humà se situa a si mateix en el decurs del temps i es qüestiona que hi ha abans i 
després de la seva vida: transcendència! 
 
I crea una explicació. 
Relats mitjançant l’art, la religió... 
 
Què va detonar la transcendència? 
Hi ha moltes teories: la ingesta de carn, de cervells, canibalisme… 
 
Algun altre animal té art? 
Cert ocell prepara un arc vegetal que atreu la femella al niu nupcial, però… 
 
La transcendència dóna avantatges? 
Per què veure més enllà del que és immediat? Sembla inútil, però... estabilitza la ment! 
 
Per què? 
Tenir consciència i constatar que no hi ha més que el que veiem desassossega, és 
insatisfactori: tot s’acaba aquí? Quina llauna! 
 
I quin és el pas següent? 
Imaginem un món millor: neixen l’ètica, l’estètica i la religió! Veiem amb una profunditat que 
els sentits sols no permeten. Transcendir és donar qualitat al món. 
 
És l’art. 
L’artista no és un fotògraf, ni tan sols un fotògraf no és un fotògraf! Artista és el que proposa 
un altre nivell de visió, una dimensió no òbvia que transcendeix els sentits. 
 
La religió resideix en una àrea cerebral? 
Una experiència religiosa activa àrees implicades en relacions amb l’altre. 
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Què es desprèn d’això? 
Que Déu és una relació d’alteritat, un “altre” amb qui et pots relacionar. 
 
Déu té el seu tron al cervell? 
Si excites el lòbul temporal, apareixen “continguts religiosos”!, revestits del context cultural 
de cada individu. 
 
Verges? Àngels? 
I ovnis, en contextos secularitzats i agnòstics, i extraterrestres, alienígenes, fantasmes... 
L’habitual en cada context. 
 
Curiosa funció cerebral, no? 
Desfila entre visió i deliri, en el fons equivalents. És una funció cerebral “extra”, més enllà del 
que és ordinari. 
 
Una aparició mariana i l’observació d’un ovni són equivalents? 
Cerebralment, sí. Hi ha una llarga tradició antiga de místics que sentien veus, veien figures: 
antigament, Déu apareixia i el veien. Avui... una visió és sospitosa! 
 
Sant Pau: directe al psiquiatre, avui! 
Avui considerem que hi ha un món interior (psique) autònom i escindit del món exterior. En 
l’antiguitat no el distingien, no hi havia frontera: tot era exterior! 
 
 Durant 40.000 anys ha 
evolucionat la religiositat? 
Hi ha hagut tradicions religioses 
estatalitzants, coml’egípcia, l’asteca, 
la cristiana durant una època, i la 
islàmica actual en certes zones. I 
evolucions més madures, com la 
catòlica i la budista. 
 
I què passarà en el futur? 
Entendrem que la mateixa muntanya 
es puja per diversos camins. 
 
Relativisme religiós? 
Entès com a varietat d’angles. 
 
Ratzinger abominava el 
relativisme. 
Entès com a nihilisme. Anem cap al mandat de la pròpia consciència: religió elegida, a la 
carta, no religió imposada. 
 
Hi ha una estructura neuronal particular de cada religió? 
Hi ha una lògica occidental, que diu que A no és B. I una lògica oriental, integradora de 
contraris: a A hi ha alguna cosa de B. 
 
I hi ha un cervell creient i un cervell agnòstic? 
Hi ha una fisiologia cerebral optimista i una altra de pessimista. Els nuclis cerebrals de la 
satisfacció són més actius en l’optimista. 
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Ho és, vostè? 
Jo sóc un creient poc crèdul. Molt cristià i poc religiós. I respecto l’agnòstic, que diu: “No tinc 
dades”. 
 
I l’ateu? 
Dir “no existeix Déu” equival a dir “existeix Déu”: actes de fe equivalents. 
 
L’ateu creu. 
Exacte: creu… que no hi ha Déu. El fonamentalisme pot ser irreligiós. 
 
El seu contrari, quin és? 
Els valors de la Revolució Francesa són els valors evangèlics, secularitzats: hi pot haver 
religió sense Déu, hi pot haver espiritualitat atea. 
 
El budisme ho és, oi? 
I el taoisme japonès. 
 
Què diem quan diem Déu? 
Aquí encara hi veiem tons personals, però és el nom per al misteri de la vida! El  
confucionisme fa servir “Harmonia”. És igual. Tu, per evitar connotacions, escriu D**. 
 
Transcendència 
El nostre cervell humà, a diferència dels de la resta de primats, prodiga “activitats de luxe”: 
simbolisme, recerca de bellesa, ètica: transcendència! Amb quina funció? Serveix per 
sobreviure? Ens ho explica el biòleg, filòsof i teòleg escolapi Ramon Maria Nogués a la seva 
obra Cervell i transcendència (Fragmenta), de la qual m’atreu aquesta frase llatina: “No hi ha 
res en l’intel·lecte que no hagi passat pels sentits”. M’explica el que li va dir el seu amic el 
capellà Francesc Botey, a qui el bisbe va suggerir canviar la barraca del Somorrostro per un 
habitatge millor: “Visc a la millor casa de Barcelona: el meu jardí és tot el Mediterrani!”. La 
bellesa és la mirada! 
 

La Vanguardia, dilluns, 24 de juny de 2013 – La Contra 
 
 
 
 
 Madrid, 24 de junio de 2013 (IVICON).- El Rector 
Mayor de los salesianos, don Pascual Chávez 
Villanueva, ha comunicado esta mañana la 
próxima configuración de las provincias 
(inspectorías) salesianas en España. A partir de 
mayo de 2014 serán dos:   
 
- Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en 
Madrid (centro-noroeste): Galicia, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Castilla 
y León, Castilla La Mancha (Ciudad Real y 
Guadalajara) y Comunidad de Madrid 

- Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla (Mediterránea): Andorra, Cataluña, 
Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Castilla La Mancha (Albacete), Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Canarias. 

Nueva configuración de los Salesianos en España 
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En estos momentos existen seis provincias (Inspectorías en términos salesianos) en 
España, con sedes en León, Bilbao, Barcelona, Valencia, Madrid y Sevilla. En la actualidad 
somos 1140 salesianos En España, con 97 centros escolares, de ellos 57 con Formación 
Profesional, 92 parroquias, 127 centros juveniles y 89 Plataformas Sociales, entre las obras 
más significativas. 

En la carta comunicando la decisión, el Rector Mayor afirma que  “hemos estudiado 
concienzudamente la consulta que se ha hecho en las seis inspectorías pulsando el parecer 
de los hermanos sobre las sedes inspectoriales y los posibles patronos de las nuevas 
circunscripciones. La participación ha sido significativa y los resultados bastante 
convergentes”. 

 En estos días de reunión del Consejo General de la Congregación Salesiana, uno de los 
temas de estudio ha sido este paso,  “después de haber reflexionado, dialogado y rezado 
valorando las diferentes posibilidades”, como explica el Rector Mayor, “y buscando solo el 
bien de la Congregación”. 

Esta decisión se enmarca en el proceso que, desde 
hace varios años, están llevando los salesianos 
para reorganizar las presencias en España. Como 
aclara el Rector Mayor,  “siendo importante, no 
puede – sin embargo – hacernos desviar la mirada 
del objetivo fundamental que nos hemos propuesto. 
Lo decisivo ser   vivir este momento como una 
oportunidad para el crecimiento interior, la 
renovación personal y comunitaria, el impulso del 
carisma salesiano en vuestro país”. 

Para ello, y como ya solicitó al inicio de este 
proceso de reorganización, el IX sucesor de Don 
Bosco exhorta a los salesianos a tener “altura de 
miras y corazón generoso para hacer posible entre 
todos una nueva realidad para la Congregación en 
España”, y les pide “una vez m s, confianza y 
lealtad para asumir la decisión del Rector Mayor sin 
perder de vista el horizonte hacia el que 
caminamos”. 

José Miguel Núñez, Consejero General salesiano 
para España, ha expresado los sentimientos de 
todos los salesianos españoles: “Acogemos su decisión con sentido de lealtad y espíritu de 
obediencia. Continuamos trabajando con todas nuestras fuerzas para alcanzar los objetivos 
del proceso en el que estamos inmersos: la convergencia, la renovación de nuestras 
inspectorías y el impulso carism tico de la presencia salesiana en España”. 
 
 
 
 
Bon estiu a tothom! 

Des del Miracle, com tenim per costum, ens fem presents per oferir-vos un cop més la Casa 
d’Espiritualitat, per a molts un lloc inoblidable. 

Activitats per l'estiu 2013 de la Casa d'Espiritualitat del Miracle 
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Després d’un hivern no massa fred, però que s’ha allargassat d’alguna manera fins fa ben 
poc, i amb unes setmanes de retard, els camps d’ordi comencen a groguejar, però el terme 
de la collita encara és lluny; fa pocs dies encara la neu era ben present a les muntanyes, i 
també el fred. Sigui com sigui, l’estiu, si més no, astronòmicament, ha començat, i nosaltres 
ens preparem per a rebre els qui participaran en alguna de les activitats, nostres o 

organitzades per altres entitats. 
Aquelles les podeu consultar 
a la nostra web, tot i que la 
majoria encara no tenen 
explicació complementària. 

Com cada estiu, des dels inicis 
de la Casa, fa més de trenta 
anys, hi ha les sessions temps 
per a Déu, exercicis. En 
concret enguany sobre les 
benaurances i paràboles del 
Regne per en Toni Pou (9-15 
de juliol), les qüestions sobre la 
Bíblia per en Joan-Carles Elvira 
(25-31 de juliol), sessió que en 

el moment actual està totalment plena, i amb l’exemple dels majors (7-13 d’agost) per en 
Jordi Castanyer, tots monjos de Montserrat. L’ambient és de silenci, amb dues conferències 
al dia i amb la participació a la pregària de la petita comunitat de monjos que guardem el 
Santuari de la Verge Nena. 

Pels que puguin o vuguin una experiència més exigent del 29 d’agost al 8 de setembre, com 
sempre de tarda a tarda, bé que en aquest cas adaptable a les possibilitats de l'agenda, hi 
ha el programa desert, dejuni i vetlla, un títol ja prou eloqüent, amb la guia del també monjo 
de Montserrat Vicenç Santamaria. 

Per aquells que esteu interessats a la sessió d’estiu de natura & espiritualitat, la novetat 
és el canvi de dies i de format: aquest any, desvinculada de la Festa Major del Santuari 
(primer diumenge d’agost) que li donava un encuny, us la proposem a finals de l’estiu (13-15 
de setembre); d’aquesta manera serà més coherent amb la línia de les altres sessions. 
Aquells a qui era impossible l’assistència en ple agost hi surten també guanyant. 
Després… Ja serem a la tardor, i els dies ara llargs, s’hauran ben escurçat, i es feinejarà en 
els camps, ara encara no rossos, preparant-los per a la sembra, però deixem temps al 
temps, i disposem-nos a fruir de la gràcia de l’estiu que ens és donat. 
Cordialment des d’aquest lloc de pau que és el Miracle. 

Ramon Ribera-Mariné  
segueix-nos al facebook 

La nostra adreça és: Casa d'Espiritualitat 25287 EL MIRACLE (Lleida)  
 

 
 
 

En el nº 2.853 de Vida Nueva. Publicado el 21.06.2013 

Análisis en exclusiva de uno de los participantes de la reunión entre el Papa y la CLAR 

JOSÉ MARÍA ARNAIZ, SM | Ha sido una gracia, que se ha convertido para mí en 
compromiso, el encuentro con Francisco vivido el 6 de junio junto con la presidencia 
de la CLAR (Confederación Latinoamericana de Religiosos). Es verdad que tiene la sonrisa 
contagiosa que no tenía, la serenidad que no siempre transmitía, una confianza que viene de 

El encuentro con Francisco, gracia y compromiso 

http://santuarielmiracle.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=82d6309292&e=0aaa95b171
http://santuarielmiracle.us2.list-manage.com/track/click?u=b9a0f479e25e109f1db4220de&id=82d6309292&e=0aaa95b171
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estar en las manos del Padre y que, solo a veces, se encontraba en él, una nueva ternura de 
padre y hermano. 

Tiene la sencillez, el sentido pastoral, la credibilidad, el aire latinoamericano, lo mucho y 
bueno aprendido en la escuela jesuita y de la Vida Religiosa, el hablar claro y directo y el 
compromiso con los pobres que siempre le acompañó. Me cuento entre los que un día lo 
vio como una figura emergente y ahora como una realidad maravillosa. El papa 
Francisco ha sorprendido y va a seguir sorprendiendo. 

Lo que uno más oye y ve en el entorno romano y del Vaticano es que con Francisco ha 
llegado un nuevo aire fresco que 
oxigenará la vida de la Iglesia. 
También se escucha que, con su 
pontificado, se está perturbando, para 
bien, la imagen tradicional que tenemos 
de los papas. El P. Lombardi nos indicó 
que ya se sienten los buenos frutos de 
su presencia y su proceder; se ha dejado 
de hablar tanto de los abusos sexuales 
de los sacerdotes y de los muchos y 
graves problemas internos del Vaticano. 

En los medios de comunicación social 
que dan información sobre la Iglesia, ahora mayoritariamente la buena noticia es el 
proceder evangélico del papa Francisco. No hay duda de que ha hecho suyo el empeño de 
san Francisco: “Reparar la Iglesia”. 

Del encuentro, quedé muy impresionado con sus gestos, sus palabras y la calidad de 
su presencia. Entre los gestos, estuvo el habernos sentado a todos en torno a él; el haberle 
visto tan sencillamente vestido; el cariñosísimo abrazo de comienzo y de final del encuentro; 
el transmitir una constante y espont nea sonrisa que, según él, es “gracia de Estado” por ser 
papa. Gracia no esperada, ya que nos confío: “Yo estaba en el lugar 44 en las apuestas 
de Londres. El que acertó, claro, ganó muchísimo”. Por mi parte, ya se lo había 
pronosticado en el mes de octubre pasado. 

Abrir puertas 

Entre las palabras…, narró mucho de lo que había vivido desde que fue elegido; lo hizo con 
humildad; gastó hasta un par de bromas. A la presidenta de la CLAR le dijo que le podía 
mandar, ya que él sigue siendo uno de los 130.000 religiosos de América Latina… Invitó a 
abrir puertas. “A dar vuelta a la tortilla, a no tener miedo a denunciar, y a la profecía”. 

Lo que uno más oye y ve 
en el entorno romano y del Vaticano 
es que con Francisco ha llegado un nuevo aire fresco 
que oxigenará la vida de la Iglesia. 
También que, con su pontificado, se está perturbando, 
para bien, la imagen tradicional que tenemos de los papas. 

Habló de lo cotidiano, de lo importante de la expresión de la ternura; también entró en los 
grandes temas: el poder en la Iglesia no puede ser tan centralizado en Roma y 
concentrado en su persona, en el papa; se refirió a los grandes planteamientos del momento 
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socioeconómico tan inhumano; para él, no son pocos los que están empeñados 
sistemáticamente en que haya pobres y en que sean muchos. 

Más de una vez, repitió una de sus palabras preferidas: no hay que ser autorreferentes; 
debemos vivir con y para los demás. Nos recordó que no hay que temer equivocarse alguna 
vez; lo que no puede faltar es la búsqueda apasionada del bien; “se debe preferir una 
Iglesia y una Vida Religiosa accidentada por salir y dar batallas que pueden enfermar, a 
encerrarnos en nosotros mismos”. 

Varios de sus comentarios se pueden 
resumir en esta frase: amen la 
justicia con la misma sed de ella del que 
camina por el desierto y busca agua. 
Prefieran la riqueza de la pobreza a la 
miseria a la que nos conduce el 
bienestar moderno. Abran el corazón a 
la ternura, en vez de prepararlo para la 
prepotencia. Abran la mente a su 
corazón, y en él conserven la Palabra de 
Dios y háganla circular por todo su 
cuerpo. 
 

“El Evangelio no es la regla antigua, ni 
tampoco un panteísmo alocado. Si 

miramos las periferias (los indigentes, los drogados, los que duermen en la calle…), ese es 
el Evangelio. Los pobres son el Evangelio”. “Ánimo, avancen hacia nuevos horizontes. No 
tengan miedo de correr riesgos yendo a los pobres y a los nuevos sujetos emergentes del 
Continente”. 

Entre lo que pude leer con su presencia, está el que se le ve como un instrumento del 
Señor; lleno de paz, como si no fuera alguien con cantidad de desafíos por delante; se 
advierte sin prisas; siendo lo que siempre ha sido; siente mucho no poder ir en metro y en 
bus por Roma y saludar a la gente en la calle; transmite ánimo y confianza. 

Yo mismo le compartí que, frente al presente y el futuro de la Vida Consagrada, estoy 
buscando algo diferente, lo hago con esperanza y confiado en que lo voy a encontrar. Él 
confirmó que esa actitud es la suya en relación con la Iglesia. Con su presencia acierta a 
transmitir sabiduría, audacia y propuesta alternativa. Al mismo tiempo, reconoce que él 
no tiene para todos los temas la última palabra, y que necesita escuchar atentamente. Se le 
ve y siente con la seguridad que da la humildad. 

El papado ha pasado por etapas muy distintas: algunos papas fueron arquetipos de bondad, 
santidad, sencillez y sabiduría; otros dejaron en muy mal lugar el papel del Espíritu Santo, si 
el Espíritu Santo tuvo algún papel o le permitieron que lo tuviera. Francisco sabe que el 
desafío es descomunal. “No va a ser sencillo cambiar los hábitos del Vaticano”. Pero 
se nota que no le falta estrategia, y eso es indispensable. 

Tenemos el papa que necesitamos, y casi diría que no nos lo merecíamos. Palabras suyas 
son también las que nos invitan a cuidar la profecía, pero sin irritar a la gente, con una 
auténtica misericordia. Está claro que no se va a olvidar de los pobres, y está claro, 
también, que se va a empeñar en conseguir una Iglesia que sea visiblemente samaritana. 

Abrazo entre Francisco y José María Arnaiz 
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Tenemos el papa que necesitamos, 
y casi diría que no nos lo merecíamos. 
Palabras suyas son las que 
nos invitan a cuidar la profecía, 
pero sin irritar a la gente, 
con una auténtica misericordia. 

Por supuesto que, en más de un momento en el largo rato que estuvimos con él, me dije a 
mí mismo: ¡Qué bien que podemos estar juntos y que podemos mirarnos a los ojos! 

Eso es una gracia; y también un compromiso. El de ser generosos en la entrega a la misma 
causa de Francisco: una humanidad más feliz por creer, más sana por tener para vivir, más 
justa e inclusiva; una Iglesia fraterna, acogedora, sencilla, que escucha a Dios en los 
clamores de la gente, Iglesia de los pobres, despierta, que ama lo que cree y lo que anuncia, 
que da buenas noticias, que es mariana. Hay que convertirse en eco bien orquestado de lo 
que Francisco dice y hace, para que su mensaje sea cada vez más y mejor escuchado y 
hecho vida. 

Fuego en la Iglesia 

Termino con una imagen que me es muy querida. Francisco ha encontrado en la Iglesia 
fuego; alimentado por brasas hechas de Evangelio anunciado y vivido, atizadas por 
hombres y mujeres marcados por la santidad auténtica y por la humanidad encarnada; por 

personas cuyo credo es el Magníficat; 
por movimientos empeñados en hacer 
realidad la fraternidad, la solidaridad, la 
adoración; por creyentes apasionados 
por Jesús y por la humanidad; por 
jóvenes metidos en red y entusiasmados 
por el servicio y la evangelización. 

Pero esas brasas ¡tantas veces están 
cubiertas de cenizas!; hay que 
removerlas y hay que cambiar 
estructuras, para que el fuego pueda 
reencenderse y volver a dar el calor de 
la ternura, la sencillez, del reencanto, la 

fe confesada y compartida, la alegría y el servicio. Solo así se repara la Iglesia. 

Y así nos despedimos hasta la próxima y, en el entretiempo, nos confiamos, al menos los 
dos, a la intercesión del cardenal Pironio y a la oración mutua. En eso creo que yo salgo 
ganando, ya que sentí en su persona perfume de la santidad. Y una gran humildad que le 
llevó a cerrar la conversación con estas palabras: “Oren por mí para que me equivoque lo 
menos posible”. 

Francisco ha encontrado en la Iglesia fuego; 
alimentado por brasas hechas de Evangelio anunciado y vivido. 
Pero esas brasas ¡tantas veces están cubiertas de cenizas!; 
hay que removerlas y hay que cambiar estructuras. 

Pero, en realidad, no termino aquí. Tengo que añadir un par de párrafos para hablar del 
después del encuentro. La CLAR ha tenido que declarar que lamenta profundamente la 
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publicación de un texto que recoge la conversación tenida con el Papa con ocasión de 
este encuentro. Texto que se elaboró por alguien de la presidencia de la CLAR y con la sola 
intención de conservar la memoria del estupendo diálogo que se tuvo. Para nada recoge las 
expresiones exactas del Santo Padre. 

En ese texto, se hace referencia a algo muy concreto: a que el Papa hubiera dicho que se 
habla de la existencia de un lobby gay en la Curia romana. La noticia ha recorrido el mundo.  

Y esto nos lleva a las conclusiones más diversas. 

Una de ellas es que el Papa no debería hablar con tanta confidencialidad en los 
encuentros… y que tiene que aprender. Lo niego rotundamente. Impactante con la 
delicadeza humana y cristiana con que tocó el tema, con una altura de miras 
impresionante, no le faltó la ternura entrañable que es parte de su gracia nueva. 

Otra conclusión: no se debe recoger por escrito lo que puede haber sido fruto de una 
confidencia. Correcto. Si alguna vez, por equivocación, se hace, no olvidar que estamos en 
los días de la cultura digital y se debe destruir antes de que sin querer queriendo se suba a 
la “nube”. Fruto de lo sucedido, conviene que el papa Francisco no cambie en nada; en él 
debemos seguir poniendo nuestra confianza. Sí tenemos que cambiar, y mucho, la CLAR, y 
sé que lo queremos y podemos hacer. 

 
 

 
 

Mirabile Dictu és el nom del 
Festival Internacional de 
Cinema Catòlic de Roma, una 
iniciativa de la productora Liana 
Marabini per donar espai a 
pel·lícules, documentals, sèries 
o programes que promoguin els 
valors morals universals i 
models positius. “Jo Crec” ha 
estat escollida entre les gairebé 
2.000 pel·lícules que s'han 
presentat en les cinc categories 
del concurs. En el lliurament de 
premis que es farà la setmana 
vinent a Roma es presentarà un 
breu fragment de cada obra 

nominada –en el cas de “Jo Crec” en català, l'idioma original de la cinta. El president del 
Pontifici Consell per a la Cultura, el cardenal Ravasi, assistirà a la cerimònia. 
 

Jo Crec ha estat seleccionada com a finalista en la categoria de millor documental juntament 
amb dues altres pel·lícules de França i Romania. “Jo Crec” és un documental rodat durant 
deu mesos, íntegrament a Catalunya i amb tecnologia 3D que tracta en profunditat sobre el 
Credo i les raons que fonamenten la fe de les persones. Es tracta del primer documental del 
món sobre el Credo realitzat en aquesta tecnologia. 
 

El documental català "Jo Crec" 
seleccionat pel Festival Internacional de Cinema Catòlic de Roma 
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La producció és responsabilitat de Global3DSolutions (www.global3dsolutions.com), una 
jove productora catalana especialitzada en aquests nous formats audiovisuals. El film és 
una contribució moderna i atractiva a la consecució dels objectius de l'Any de la Fe anunciat 
pel Sant Pare Benet XVI, és a dir, fomentar “l'encontre amb Jesucrist i la bellesa de la fe en 
Ell”. 
 
La pel·lícula, de 60 minuts de durada, va ser exhibida el dissabte 15 de juny passat en el 
marc d'un acte públic, presentat pel periodista de TV3 Francesc Rosaura (“Signes dels 
Temps”) que va acabar amb un breu col·loqui final entre productors, testimonis i 
representants de l'Església. 
 
Una producció de deu mesos i de milers de kilòmetres 
El film s'ha rodat al llarg de bona part de l'any 2012 i del primer quadrimestre de 2013. Veu 
la llum, de forma integral, aquest juny, encara en el marc de l'Any de la Fe. 
 
En el seu rodatge ha calgut viatjar a més d'una seixantena d'emplaçaments de tot el 
Principat, cosa que ha requerit llargues jornades de desplaçaments i milers de kilòmetres de 
carretera que, “tot i cansats, ens han permès 
descobrir el gran tresor que mou la gent del 
nostre país quan descobreix la bellesa de la fe; 
Jesucrist no és només un personatge històric, 
Jesús és viu avui en el cor de les persones que 
l'escolten”, explica la Gemma Bas, directora de 
fotografia. 
 
La pel·lícula ha estat parcialment presentada a 
festivals nacionals i internacionals com la 
Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona o el Festival Internacional de Curtmetratges en 
3D a Grenoble (França). 
 
El Credo, fil argumental 
El Credo és la columna argumental de la producció i el que dóna títol a cadascun dels tres 
capítols de l'obra: “Creure en Déu Pare”, “Creure en Jesucrist” i “Creure en l'Esperit Sant”, 
que tenen una durada d'entre 13 i 26 minuts cadascuna, aproximadament. 
 
Els responsables del projecte l'han pensat per tal que ajudi a l'espectador a plantejar-se els 
grans temes: el sentit de la vida, el sentit de la llibertat, el de l'amor i el patiment, el del mal i 
el de la mort, i a trobar també “les respostes a grans incerteses de la vida que molt sovint 
col·lapsen l'existència, i impedeixen el camí de la felicitat”. Tal com comenta la Gemma Bas, 
“Jo Crec és un documental sobre la bellesa de la fe que et convida a l'encontre personal 
amb Jesucrist". 
 
Testimonis excepcionals 
“Jo Crec” integra, entre moltes altres coses, el testimoni clar, directe i sobretot sincer, d'una 
cinquantena de persones que han donat raó del per què creuen. Persones tan rellevants 
com l'actor Joan Pera, el pediatre Dr. Paulino Castells, el filòsof Francesc Torralba, el físic 
David Jou, els il·lustradors Josep Lluis Picanyol o Pilarin Bayès, biblistes com Armand Puig 
o Joan Ferrer, personalitats de la comunicació com Tomàs Molina, entre moltes altres no tan 
conegudes del públic, però igualment importants, “ens obren el cor per a compartir la seva 
fe amb nosaltres”, diuen els realitzadors. 
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El proper dilluns, 1 de juliol, les delegacions diocesanes d'Apostolat Seglar, Confraries i 
Germandats, Ecumenisme, Pastoral Obrera, Pastoral Social, Pastoral de la Salut, Secretariat 
de Pastoral Gitana i Secretariat de Pastoral Penitenciària us convidem a la inauguració de la 
seva nova seu a Sant Pau del Camp el dia 1 de juliol de 2013 a les 7 de la tarda. 
Començarem l'acte amb una pregària al temple parroquial, presidida pel Sr. Cardenal, i 
posteriorment podrem visitar els nous espais. 

 
 
 

 
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 

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

Inauguració de noves seus a Sant Pau del Camp 

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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Monestir de les Avellanes. En les IV Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes (4 i 
5 de juliol) entre altres coses es donarà a conèixer l’intent de poblament de l’entorn del 

monestir amb la creació d’un poble anomenat 
Els Masos.  
 

El 25 de març de 1295 se signà un document 
de l’abat del monestir de les Avellanes amb 
diversos caps de família amb el qual es 
fomentava al creació d’un petit nucli de 
població, 400 metres a l’oest del monestir, en 
l’actualment anomenada Vall de les Tisores, 
que batejaren amb el topònim d’Els Masos. 
 

L’abat del monestir entregà a les famílies 
signants i als seus successors terrenys per a 
construir-hi cases i terres de conreu. La 

condició era que el poblessin i construïssin cases abans del Nadal de 1295 i cultivessin la 
terra. Al contracte també els cediren una font d’aigua i una torre per a la vigilància i protecció 
del poble.  
 

No se sap fins quan va existir el poble, els testimonis documentals descriuen que al segle 
XVII només hi quedaven les restes d’algunes cases.  
 

Aquesta i altres novetats s’explicaran durant la 4a edició de les Jornades d’Història del 
Monestir de les Avellanes que se celebraran els dies 4 i 5 de juliol de 2013, i que enguany 
tracten la relació dels monestirs amb el seu entorn durant l’Edat Mitjana. Les Jornades 
també comptaran amb una mostra de tocs de campana del Monestir, recuperats per la 
Confraria de Campaners de Catalunya i amb una visita guiada a Os de Balaguer que 
explicarà la vinculació ‘aquest poble amb el Monestir de les Avellanes. 
 
Informació Web: 
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/quartes-jornades-historia  
 
 
 

 
Ha comenzado la campaña 
de crowdfunding en Goteo 
para conseguir un nuevo 

triciclo eléctrico para Verdallar. 
Bajo el lema: “Un triciclo verde: 
fomentando el empleo con 
movilidad sostenible” queremos 
recaudar fondos para poder ofrecer 
un nuevo puesto de trabajo. 
Entra en el link de Goteo y 
colabora! 
http://goteo.org/project/un-triciclo-
verde 
 
Clica para ver el video de motivación: http://vimeo.com/66868468 
 

Fundació Benallar 

Els Masos, el poble desaparegut del Monestir de les Avellanes 

http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/quartes-jornades-historia
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La Fundación de Atención a la Dependencia (FAD), que pertenece a la Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael, ha llevado a cabo la formación de 160 
cuidadores profesionales en atención domiciliaria. El objetivo es que el alumnado esté 
preparado para atender personas con pérdida de autonomía personal, ya sea por problemas 
o riesgos derivados del envejecimiento, problemas de salud, problemas de salud mental, así 
como a niños con pluridiscapacidad.  
La FAD-SJD está ubicada en el edificio de Sant Joan de Déu - Numancia de Barcelona 
 
Un total de 160 personas, mayoritariamente inmigrantes de entre 18 y 45 años, han sido 
formados por la Fundación de Atención a la Dependencia San Juan de Dios para poder 
ofrecer cuidados y acompañamiento a personas de cualquier edad, que se encuentren en 
situación permanente o transitoria de pérdida de autonomía, pluridiscapacidad o enfermedad 
crónica.  
 
Esta formación organizada y desarrollada entre el Campus Docent Sant Joan de Déu, la 
propia FAD-SJD y Cáritas que es la entidad responsable de gestionar el acceso del 
alumnado a los cursos. Además cuenta con la colaboración económica de la Fundación 
Barclays. La formación parte de un curso básico de atención domiciliaria con un módulo 
teórico de 40 horas y 35 
horas de prácticas, 
realizadas en residencias y 
centros sociosanitarios. La 
formación puede continuar 
con dos cursos, uno 
relacionado con la atención a 
personas con problemas de 
salud mental y otro con la 
atención a niños con 
enfermedades crónicas o 
pluridiscapacidad. Está 
previsto abrir, próximamente, 
una nueva línea formativa en 
cuidados paliativos.  
 
Esta iniciativa formativa se completa con un trabajo de acompañamiento y tutela de las 
personas formadas, en la fase de la inserción al mundo laboral.  
 
La FAD entiende que los cuidados y acompañamiento de personas en su propio hogar, en 
ausencia de la familia o personas de referencia, ha de ser realizada por cuidadores 
profesionales que tengan conocimientos para dar ayuda en las limitaciones de las personas 
a la hora de llevar a cabo sus actividades básicas de la vida diaria, dando soporte en 
situaciones de problemas crónicos de salud relacionados con la dependencia y contando 
con habilidades para utilizar las distintas técnicas y adaptaciones necesarias para el 
desarrollo y la atención a domicilio. Estas actuaciones pueden minimizar el riesgo de 
posibles complicaciones derivadas de los problemas de salud que presentan las personas 
dependientes. En este sentido, asegura que una persona formada puede identificar a tiempo 
y valorar adecuadamente posibles agraviamientos. 

 

San Juan de Dios ofrece formación de cuidador a domicilio  
a personas en situación de vulnerabilidad 
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Más información sobre la Fundación de Atención a la Dependencia 
 
La Fundación de Atención a la Dependencia empezó su actividad en 2011 con el objetivo de 
acoger y dar atención integral a familias que tienen a su cargo miembros en situación de 
dependencia física, psíquica o intelectual. Entre sus programas  integra el Servicio de 
Atención a Domicilio (SAD) que presta atención de forma especializada a personas en 
situación de gran vulnerabilidad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de estas personas 
dependientes a través de un plan especializado y personalizado de atención y contribuir en 
la normalización familiar. El SAD se vertebra entorno a tres grandes ámbitos: geriatría, 
pediatría y salud mental.  
 
El equipo del SAD está integrado por enfermeros, auxiliares de enfermería y cuidadores 
vinculados a los diferentes centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ellos son 
los encargados de garantizar los cuidados de los usuarios, potenciar al máximo la autonomía 
individual, apoyar en las tareas cotidianas (higiene personal, alimentación, cuidado del 
hogar…) y dar apoyo emocional a las personas/familias.  
 
Más información de la FAD, con sede en Barcelona (Numancia, 7-13): www.fad-sjd.org. Tel. 
93 365 29 65 
 
 
 
 

Els centres obren portes amb propostes per a totes les edats i per a tots els gustos 
 

Més de 1.200.000 alumnes catalans de totes les etapes acaben el proper 22 de juny el curs 
escolar 2012-2013, uns 20.000 a les escoles de La Salle Catalunya. I és que de ben segur la 
calor s’ha anat fent present als centres, ja sigui enmig de les exàmens finals o també dels 
diversos actes, festes del finalista i 
festivals que aquests dies es realitzen als 
centres per tancar aquest curs abans 
d’anar de vacances. 
 
Les aules tanquen fins el proper mes de 
setembre, però a molts centres les portes 
s’obriran per atendre els infants i joves que 
aquest estiu tornen a l’escola però que ho 
fan des d’una altra perspectiva ben 
diferent. I és que ja sigui des dels centres, 
les AMPA o els grups de joves, són moltes 
les activitats d’estiu organitzades pels 
centres de La Salle Catalunya que aquests dies de juny, juliol, agost i setembre atendran la 
demanda de les famílies durant les vacances. Casals i campus de lleure, d’esport i 
d’idiomes, colònies, campaments i rutes diversos indrets del nostre territori, estades a 
l’estranger i fins i tot formació o reforç escolar per aprofitar bé les vacances d’estiu. Són 
només un exemple de les activitats proposades amb l’objectiu de gaudir i, a la vegada 
aprendre, des de la convivència i l’esforç, a través dels valors del Caràcter Propi de La Salle 
i treballant amb elements com la creativitat, el joc, l’activitat física, l’expressió, la descoberta 
o el contacte amb la natura.  
 
Totes les activitats proposades per les escoles, associacions i grups de joves de la xarxa, 
poden consultar-se la Guia d’Activitats La Salle Estiu 2013.  

Un estiu ple d’activitats a les escoles de La Salle Catalunya 

http://www.fad-sjd.org/
http://www.lasalle.cat/
http://butlletilasallecatalunya.wordpress.com/2013/06/14/activitatsestiu/
http://butlletilasallecatalunya.wordpress.com/2013/06/14/activitatsestiu/
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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 
 

 

 

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 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 

Complet 

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

mailto:urc.info@gmail.com
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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 

 

 

Tancant el curs... amb formació  

Aquesta setmana és de treball intens per als equips docents de tots els centres. Alguns 
començaran, a més a més, activitats de formació amb què clouran el curs.  

L’Escola Cristiana, complementant les diverses propostes de les xarxes escolars i d’altres 
entitats, també us ofereix un seguit de propostes, algunes de les quals ja trobeu a la nostra 
agenda des de fa setmanes:  

- Cursos breus de la ‘Formació al juliol’ al llarg de la primera setmana del mes.  

- Curs ‘L’atenció a l’alumnat amb talent i altes capacitats’, també aquesta primera 
setmana, i el de Robòtica per a l’ESO, la segona.  

- També les jornades-seminari següents:  
o La innovació pedagògica fonamentada, model de creació de valor per al centre 
educatiu, el divendres 5 de juliol.  

o Eficiència energètica, d'opció a necessitat, el dimarts 9 de juliol.  

o Actualitat laboral a l'ensenyament concertat (Jubilació, premi de fidelitat, nou 
conveni), el dijous 11 de juliol.  
 
 

 
 

 Sábado 29 de junio, Festividad de San Pedro y San Pab lo, a las 
18 h en Librería Paulinas (Rda. Sant Pere 19, Barcelona) 
 
CELEBRACIÓN DE SAN PABLO 
incluye: 
- Película "Pablo, de Tarso al mundo" 
(capítulo presentado y comentado por Javier Velasco-Arias, biblista) 
- Eucaristía de la Festividad de San Pablo 
- Pica-pica fraterno 
 
Y os recordamos que tenemos blog en el portal Religión Digital. La 
dirección para entrar es: 
http://blogs.periodistadigital.com/biblia-compartida.php 
Os animamos a que participéis con vuestros comentarios y así lo convirtamos en una buena 
herramienta de animación bíblica. 
Esperamos que podáis participar de estas actividades y os rogamos que las difundáis cuanto 
os sea posible. 
Si necesitas más información: bibliaypastoral@gmail.com 
 

Festivitat de Sant Pau a la Llibreria Paulines 
 

fecc informa 25.06.2013 núm. 475 

http://blogs.periodistadigital.com/biblia-compartida.php
mailto:bibliaypastoral@gmail.com
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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 

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 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

Calendari URC 2013-2014 
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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 

19 dl CEVRE - Formació inicial T3  
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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 

 
 
 

 
Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri és 
una torre modernista de la congregació de 
la germanes Filipenses de Barcelona, 
situada al barri de les Tres Torres, a 
Sarrià. Pel seu entorn i el seu 
enclavament, esdevé un espai d’acollida, 
silenci i harmonia al centre de Barcelona. 

La Casa ara fa tres anys que va obrir les 
seves portes com a centre d’espiritualitat, 

amb activitats regulars, com tallers, xerrades, concerts i celebracions diverses. S’ha 
començat, també, una campanya de difusió de les instal·lacions, ja que s’hi ofereix 
allotjament de curta, mitjana i llarga durada, amb 31 habitacions entre individuals i dobles, 
amb un total de 50 llits. També s’hi ofereix lloguer de despatxos, sales d’aforaments 

Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri 
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diversos, i el jardí, que envolta tot l’edifici. És un espai molt adequat per fer-hi cursos, tallers, 
conferències, concerts, i també tot tipus de celebracions (casaments, comunions, 
graduacions...). Envoltada d’uns bells jardins, la Casa Sant Felip Neri fusiona el silenci, la 
meditació i l’acció social, i vol ser un espai d’acollida i punt de referència per a aquells que, 
des de l’experiència interior, senten la necessitat de trobar respostes a les seves vides, 
poder cultivar l’experiència religiosa i contribuir al bé comú i a la transformació social. 
 

 
 
 

 
 

L’any 1992 la mercedària Josefina 
Cortadella va marxar de missionera a 
Angola, on es va trobar al bell mig d’una 
guerra civil sagnant. Aquesta religiosa 
catalana va posar en marxa el projecte 
“Kudielela”, un orfenat per als nens 
desplaçats a causa del conflicte armat. 
“Signes dels temps” entrevista Josefina 
Cortadella, mercedària missionera. 
 
 Altres temes: 
- 60 anys del barri del Congrés de Barcelona. Conversa amb l’historiador Josep M. Martí 
Bonet i el diaca Francesc Torrebadella. 
- Reportatge sobre el projecte Utopia de la Universitat de La Salle de Colòmbia. 
- “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 30 de juny de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,30 
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 : «Mercedària a Angola» 

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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