
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 18 de juliol de 2013                                                                        ANY VI. núm.      

JMJ RIO 2013 – Declaració UNIJES – Homilia Sant Benet 
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Aquest dijous 11 de juliol, amb motiu de la festivitat de Sant Benet, el pare abat de 
Montserrat, Josep Maria Soler, ha presidit l'eucaristia al monestir benedictí. A continuació, 
pel seu interès, reproduïm tota l'homilia. 

"Que la pau de Crist coroni en 
els vostres cors els combats 
que manteniu,deia l'Apòstol a 
la segona lectura. La paude 
Crist. Aquesta ha passat a 
ser, germans i germanes 
estimats, el lema dels 
monestirs benedictins. Pau, 
“Pax” en llatí. El visitant de 
Montserrat el troba escrit en 
diversos indrets del santuari, 
perquè és la realitat espiritual 
que els monjos volem viure i volem comunicar als nostres visitants. La pau és el fruit del 
treball espiritual que sant Benet, seguint el guiatge de l'Evangeli, proposa a la seva Regla. 
Un fruit que el monjo ha d'anar conreant en el més íntim de la seva persona per anar 
unificant el seu món interior; un fruit que el conjunt dels germans han d'anar cultivant en el si 
de la comunitat, i que els monjos han d'oferir als visitants com una experiència a fer i com un 
camí a recórrer. Una experiència a fer, en el sentit d'immergir-se en l'àmbit de pau que li 
ofereix el monestir per trobar la pau del cor. I un camí a recórrer, en el sentit de convidat a 
seguir un procés de pacificació personal, que vagi unificant els sentiments, els desigs, els 
pensaments que bullen en la ment i en l'afectivitat. 

La proposta de sant Benet, però, no consisteix sols a trobar una harmonia en el propi interior 
i una harmonia en la convivència amb els altres. Això ja és molt important i fa bé a les 
persones i pot ajudar a crear una societat més serena i reconciliada. Però sant Benet, igual 
com l'Apòstol a la segona lectura, parla de la pau de Crist. I, per tant, d'una pau que té la 
seva font, no pas en nosaltres, sinó en Jesucrist. En aquest sentit, l'expressió la pau de Crist 
ens porta a prendre consciència que és ell qui, pel seu amor lliurat en el Misteri Pasqual, ens 
mou a reconciliar-nos amb Déu i, des d'ell, a reconciliar-nos amb nosaltres mateixos, malgrat 
les febleses i el mal que hi pugui haver en el nostre cor, i a reconciliar-nos, també, amb els 
altres. Si Jesucrist ens ha reconciliat amb Déu atorgant-nos el perdó i donant-nos la gràcia 
per superar tot el que hi ha de mal en nosaltres, hem de recobrar la serenor i la pau en el 
nostre interior perquè el seu amor és més gran que el nostre pecat. Reconciliats així, 
gratuïtament, amb Déu, també nosaltres hem d'establir vincles de reconciliació i de pau 
envers els altres. Ho deia, encara, l'Apòstol a la segona lectura: en aquesta pau –la de Crist- 
heu estat cridats a formar un sol cos, a viure, per tant, una relació fraternal i solidària, en el si 
de la comunitat eclesial, en el si de la convivència social. 

Sant Benet, doncs, amb la Regla -que sintetitza el seu camí espiritual, el seu carisma en 
l'Església- i amb la seva intercessió, continua oferint la seva saviesa no sols als monjos sinó 
a tots els homes i dones d'avui. En els combats que mantenim, als quals feia referència la 
segona lectura, hem de portar-hi la pau de Crist. No sols en els combats personals, íntims, 
que puguem haver d'afrontar per tal de pacificar-nos i fer el bé, i en els combats que hàgim 

"Sant Benet continua oferint la seva saviesa, no sols als monjos, 
sinó a tots els homes i dones d’avui" 
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de lliurar per poder tirar endavant en la vida, sinó també en els combats, en els reptes, que 
tenim com a Església i com a societat. 

A nivell eclesial, hem d'afavorir la comunió fraterna compartint la missió d'anunciar Jesucrist 
en una pluralitat de vocacions i de serveis. El Papa Francesc insisteix repetidament a dir que 
hem de viure la fe amb joia i que l'hem de testimoniar oportunament als nostres 
contemporanis. A nivell d'Europa, de la qual sant Benet és Patró, es percep un interès, per 
part d'alguns corrents de pensament influents, a bandejar el cristianisme de la societat, a 
silenciar la veu que ve de la concepció cristiana de la persona i dels comportaments socials. 
Amb la força humil de la Paraula de Déu, hem de mostrar que ningú no ha de tenir por 
“d'obrir les portes al Crist” (cf. Joan Pau II). Europa, sotmesa a una profunda crisi d'identitat i 
de valors, només retrobarà el seu sentit i la seva ànima si es fonamenta en els valors del 
cristianisme que li donà origen, viscuts en la laïcitat sana i respectuosa que demana la 
democràcia. La pau i la llum que vénen del Crist i del seu Evangeli, poden contribuir 
notablement a la superació dels greus combats que té entre mans la societat europea. 

La pau que el Crist ens dóna ens porta a mirar el present amb la serenor de saber que ell 
ens guia per camins de salvació, que la història malgrat les situacions difícils que travessa, 

s'encamina cap a la plenitud. El 
moment social i econòmic no és fàcil, 
com tampoc ho era a l'època en què 
va viure sant Benet. Ell, però, no es 
descoratjà. Ensenyà a crear un clima 
de convivència basada en el respecte 
a l'altre, en la confiança que les 
persones poden millorar. Sant Benet 
sap que, perquè hi hagi una 
convivència sana cal que la pluralitat 
d'opinions trobi a través del diàleg el 
que és millor per al conjunt i no pas 
per beneficiar uns pocs. Sant Benet 
diu, també, que els més forts no han 
de voler imposar el seu criteri, sinó 
que cal escoltar i valorar tothom, 
particularment els més petits des de la 
perspectiva evangèlica. A més, mostra 
que cal fer un ús sobri dels béns 

materials, que cal compartir amb els necessitats i establir uns criteris que facin que 
l'economia estigui al servei de la persona i no pas la persona al servei del guany econòmic. 

En el nostre context, tant a nivell d'Estat com de Catalunya, hi ha encara una situació més 
greu, que dificulta trobar solucions compartides als problemes econòmics, socials i fins de 
País. S'ha anat creant una cultura del desprestigi mutu, de la crítica corrosiva, de la 
calúmnia, del joc brut que s'ha traduït, també, en casos de corrupció; estan en crisi 
institucions importants, hi ha legitimitats bàsiques posades en qüestió, es donen situacions 
de bloqueig que dificulten l'atenció necessària a tantes i tantes persones que sofreixen 
greument els efectes de la crisi, etc. Tot això crea desconfiança, pessimisme, sentiment 
d'impotència. Enfront d'això, sant Benet, tal com acabo de dir, continua invitant-nos a no 
desesperar i a conrear els valors humans i ètics arrelats en l'Evangeli perquè poden ajudar a 
superar la situació actual i a trobar creativament camins de futur. 
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En aquest moment, els monestirs hem de continuar essent testimonis de com una vida 
evangèlica és capaç de transformar les realitats humanes, amb la seva grandesa i amb la 
seva feblesa, i de portar a la pau i a la plena realització de les persones; hem de ser 
testimonis, semblantment, de com una vida centrada en l'Evangeli és capaç de construir una 
societat que tendeix a l'ideal fratern de compartir els béns espirituals i materials. Els monjos, 
ens hem apartat en cert sentit del que constitueix el dia a dia de la vida de la societat, però 
no ho hem fet per evadir-nos-en sinó perquè hem sentit la crida a lliurar-nos intensament a 
Déu. Això ens permet, també, de mirar la societat des de la Paraula de Déu, i, per tant, des 
de l'amor i la solidaritat; d'aquesta manera podem servir els nostres germans en humanitat 
amb la pregària i amb el ministeri de l'acolliment que sap escoltar des del silenci interior. No 
pas des d'una superioritat moral que ens donaria l'status monàstic, sinó des de la 
consciència de la nostra fragilitat i del nostre saber que no som pas millors que els altres. Si 
es viu conscientment, tant dins com fora del monestir, es lliuren, bé que amb accentuacions 
diverses, els mateixos combats existencials. Forma part, també, de la nostra vocació a 
l'escola de sant Benet, presentar a Déu les ferides, els sofriments i les esperances de tots 
els nostres contemporanis, procurant ajudar-los a transformar els seus clams i les seves 
angoixes en una pau serena, en la pau de Crist. 

Una pau que ens és renovada en la celebració de l'Eucaristia i que ens mou a portar-la als 
altres." 

 

 

 
Els dies 10, 11 i 12 de juliol ha tingut lloc la reunió núm. 207 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Seminari de Vic. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol 
Balcells, arquebisbe de Tarragona i hi han assistit tots els seus membres, llevat del bisbe 
electe de Tortosa, Mons. Enric Benavent. 

 

Conferència Episcopal Tarraconense 
Comunicat de la reunió núm. 207 
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1.- Després de la pregària inicial, Mons Jaume Pujol ha expressat la seva joia per l'elecció de 
Mons. Enric Benavent com a nou bisbe de Tortosa que prendrà possessió de la diòcesi 
tortosina el proper dissabte 13 de juliol. Els bisbes s'han alegrat també per la recent 
publicació de la carta encíclica Lumen Fidei del papa Francesc, que ja ha aparegut en català 
a la col·lecció Documents del Magisteri que la CET promou i publica l'Editorial Claret. 
 
2.- Mons. Jaume Pujol ha informat dels diversos actes previstos per a les properes 
beatificacions dels 522 màrtirs del segle XX, a Tarragona el proper 13 d'octubre. El dia 12 de 
setembre, amb ocasió de l'aniversari de la mort del cardenal Vidal i Barraquer, tindrà lloc una 
celebració eucarística i un acte acadèmic a Tarragona, així com també la inauguració de 
l'exposició sobre els màrtirs tarragonins al Seminari de Tarragona. 
Mons. Pujol ha lliurat als Bisbes la carta pastoral que acaba de publicar "Els màrtirs, 
testimonis suprems de l'amor al Crist" i ha informat que ja s'ha obert la inscripció per a 
assistir a la celebració de les beatificacions. 
A la pàgina web  http://www.arquebisbattarragona.cat/  hom pot trovar-hi abundant 
informació sobre l'esdeveniment. 
 

3.- Els bisbes han fet un repàs de diversos àmbits del treball pastoral a la CET: la situació 
del Centre d'Estudis Pastorals, la pastoral de joventut i la situació de l'escoltisme a casa 

nostra, la litúrgia, l'art sacre, 
l'apostolat seglar i els arxius 
eclesiàstics. 

 

4.- Mons. Joan Piris, acompanyat 
d'alguns delegats del Secretariat 
Interdiocesà de Mitjans de 
Comunicació Social (SIMCOS), ha 
informat sobre les accions d'aquest 
secretariat i ha plantejat diverses 
propostes de cara al futur. Els 
bisbes han animat els Delegats 

diocesans de Mitjans de Comunicació Social a intensificar i coordinar el seu treball, d'acord 
amb les proposicions formulades pel Concili Provincial Tarraconense. 

 

5.- El cardenal Lluís Martínez Sistach ha informat els bisbes de la recent signatura d'un 
conveni de col·laboració entre la CET, la Conselleria de Justícia de la Generalitat i el Col·legi 
de Notaris de Catalunya, per protocol·litzar els testaments atorgats davant rector. El cardenal 
ha posat en relleu la important tasca social que al llarg dels segles han portat a terme els 
rectors de les parròquies catalanes amb aquest servei al poble. 

 

6.- El P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, ha 
presentat als bisbes un exhaustiu informe sobre el moment actual de l'ensenyament i de 
l'escola cristiana a casa nostra. Els bisbes s'han mostrat preocupats per la delicada situació 
econòmica en què es troben moltes de les escoles, amb un concert educatiu clarament 
insuficient i amb importants dificultats afegides a causa de la greu crisi econòmica que 
travessen moltes famílies. Els bisbes animen la Fundació Escola Cristiana de Catalunya a 
continuar treballant de manera realista i amb esperança, fent costat a les persones i a les 
escoles, amb fidelitat a la seva identitat cristiana. 

 

http://www.arquebisbattarragona.cat/
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7.- Els bisbes han comentat diverses activitats programades entorn de l'Any de la Fe, com 
ara la recent Trobada de seminaristes, novicis i novícies amb el Papa Francesc, o les 
programades per als catequistes i per a les famílies a la propera tardor. 

També han rebut informació sobre la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut 2013 a 
Rio de Janeiro a la qual hi assistiran un grup de joves catalans acompanyats pel Cardenal 
Lluís Martínez Sistach i per Mons. Xavier Novell.  

El Secretariat Interdiocesà per la Joventut (SIJ) ha 
programat per als dies 26 i 27 de juliol una trobada 
de joves a Llinars del Vallès adreçada a aquells 
que no poden desplaçar-se a Rio però volen viure 
l'impuls de la JMJ i també alguns bisbes s’hi faran 
presents per a les catequesis i l’Eucaristia, presidits 
per l’arquebisbe de Tarragona Mons. Jaume Pujol. 

 

8.- En el transcurs de la reunió, els bisbes han pogut visitar la Catedral de Vic, on van 
celebrar l’Eucaristia a la seva Cripta, l'exposició "Facies Fidei, expressions artístiques de la 
Fe Cristiana a la Catalunya Medieval" al Museu Episcopal de Vic, així com també el Monestir 
de Santa Maria de l'Estany on han celebrat l'Eucaristia amb els fidels d'aquella parròquia, 
Sant Joan de les Abadesses, on han pogut contemplar el Santíssim Misteri, i l’església de 
Beget  amb la preciosa talla de la "Majestat" que presideix l'església parroquial. 

 

Tarragona, 12 de juliol de 2013 

 

 
Llega el 22 de julio y parte el 28. Confirmados casi todos los eventos que se perfilaban 
 

ROMA, 11 de julio de 2013 
(Zenit.org) - El programa oficial del 
Papa Francisco para esta Jornada 
Mundial de la Juventud ya se ha 
consolidado y están los detalles de 
los siete días durante los cuales el 
papa Francisco permanecerá con 
los jóvenes de todo el mundo en la 
capital carioca. 
 
Lunes 22 de julio 
El Santo Padre saldrá del 
aeropuerto romano de Ciampino a 
las 8,45 del 22 de julio y llegará a 

Río de Janeiro a las 16 (hora local). 
La ceremonia de bienvenida tendrá lugar una hora más tarde en los jardines del Palacio 
Guanabara de Río de Janeiro donde será recibido por la presidenta, Dilma Roussef. 
 
Miércoles 24 de julio 
Hasta el miércoles, 24 de julio, el santo padre estará en la Residencia Sumaré de Río de 
Janeiro. Ese mismo día por la mañana se trasladará en helicóptero al santuario de Nuestra 

Señora de la Concepción de Aparecida, donde celebrará la  Santa Misa. Almorzará con los 

Definido el programa oficial del papa en la JMJ Río 2013 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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obispos y los seminaristas de la provincia en el Seminario del Buen Jesús de Aparecida. Por 
la tarde regresará a Río de Janeiro para visitar el hospital de San Francisco de Asís de la 
Providencia, especializado en la recuperación de jóvenes drogodependientes. 
Jueves 25 de Julio 
El papa recibirá las llaves de la ciudad de Río de Janeiro y bendecirá las banderas 
olímpicas. Esa misma mañana visitará la favela de Varginha (Manguinhos) y su parroquia. 
Por la tarde, a las 18 hs. en el paseo marítimo de Copacabana tendrá lugar la fiesta de 
bienvenida de los jóvenes al Santo Padre. 
 
Viernes 26 de julio 
A las 10. 00 hs. el papa confesará a varios jóvenes en el parque de la Quinta de Boa Vista. A 
las 11.30 recibirá a algunos 
jóvenes reclusos en el palacio 
arzobispal de San Joaquín, 
desde cuyo balcón al medio día 
rezará el Ángelus. A las 12.15 
saludará al comité organizador 
de la JMJ y a sus benefactores y 
a las 13 almorzará con un grupo 
de jóvenes. A las 18 tendrá lugar 
el Vía Crucis en el paseo 
marítimo de Copacabana. 
 
Sábado 27 de julio 
El santo padre Francisco 
celebrará la eucaristía con los 
obispos, sacerdotes, religiosos y 
seminaristas en la catedral de San Sebastián de Río de Janeiro. Seguidamente el Papa se 
encontrará con algunos dirigentes políticos del país en el Teatro Municipal. Finalizado el 
encuentro, almorzará con los cardenales brasileños, la presidencia de la Conferencia 
Nacional de los Obispos del Brasil, los obispos de la región y el séquito papal en el refectorio 
del Centro de Estudios de Sumaré. A las 19.30, tendrá lugar la vigilia de oración con los 
jóvenes en el Campus fidei de Guaratiba. 
 
Domingo 28 
A las 9. 00 hs. el Papa celebrará la misa de clausura de la XXVIII Jornada Mundial de la 
Juventud en el Campus Fidei de Guaratiba. Esa tarde se reunirá con el comité de 
coordinación del 
Consejo Episcopal Latinoamericano, en el Centro de Estudios de Sumaré. El santo padre se 
despedirá de Sumaré poco antes de las 17 horas para tener un encuentro con los 
voluntarios de la JMJ y a las 18.30 tendrá lugar la ceremonia de despedida del pontífice en 
el aeropuerto Galeao/Antonio Carlos Jobim. El Papa saldrá de Río de Janeiro a las 19 horas 
 
Lunes 29 de julio, el avión que trae al papa aterrizará en Roma a las 11.30 horas. 

 

  

Homilia del papa Francesc a l’illa de Lampedusa (Sicília) durant la celebració 
eucarística penitencial pels immigrants que troben la mort en les pasteres, 8 de juliol 
de 2013 

Papa Francesc: “Perdó, Pare, per no plorar els morts a les pasteres” 
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“Immigrants morts al mar, en aquelles barques que en lloc de ser un camí d’esperança han 
estat un camí de mort. Aquest era un dels titulars dels diaris. Quan fa unes setmanes em 
vaig assabentar d’aquesta notícia, que malauradament s’ha repetit massa vegades, el 
pensament hi va tornar després contínuament, com una espina dins el cor que porta 
patiment. I aleshores vaig sentir que havia de venir avui a pregar aquí, a complir un gest de 
proximitat, però també a desvetllar les nostres consciències, perquè això que ha passat no 
es repeteixi. Que no es repeteixi, sisplau! 

Primer de tot, voldria adreçar però una paraula d'agraïment sincer, i d’ànims, a vosaltres, 
habitants de Lampedusa i Linosa, a les associacions, als voluntaris i a les forces de 

seguretat, que heu demostrat i demostreu atenció a les persones en el seu viatge cap a una 
meta millor. Vosaltres sou una realitat petitat, però oferiu un exemple de solidaritat! Gràcies! 
Gràcies també a l’Arquebisbe, Monsenyor Francesco Montenegro, pel seu ajut, per la seva 
tasca i per la seva proximitat pastoral. Saludo ben cordialment l’alcaldessa Giusi Nicolini, 
moltes gràcies pel que ha fet i fa. I adreço també una salutació als estimats immigrants 
musulmans que avui, al vespre, comencen el dejú del Ramadà, amb el desig d’abundosos 
fruits espirituals. L’Església us és propera en la recerca d’una vida més digna per a vosaltres 
i les vostres famílies. A vosaltres: o'ixà!* 

Aquest matí, sota la llum de la Paraula de Déu que hem escoltat, voldria proposar algunes 
paraules que provoquin sobretot la consciència de tothom, i empenyin a reflexionar i a 
canviar concretament certes actituds. 

«Adam, on ets?»: és la primera pregunta que Déu adreça a l’home després del pecat. «On 
ets, Adam?». I Adam és un home desorientat que ha perdut el seu lloc en la creació perquè 
creu que pot arribar a ser poderós, dominar-ho tot, ser Déu. L’harmonia es trenca, l’home 
s’equivoca, i això es repeteix també en la relació amb l’altre que ja no és el germà que hem 
d’estimar, sinó simplement l’altre que molesta la meva vida, el meu benestar. 
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I Déu planteja la segona pregunta: «Caín, on és el teu germà?». El somni de ser poderós, de 
ser gran com Déu, és més, de ser Déu, porta a una cadena d’errors que és una cadena de 
mort, porta a vessar la sang del germà! 

Aquestes dues preguntes de Déu també ressonen avui, amb tota la seva força! Molts de 
nosaltres, m’hi incloc jo també, estem desorientats, no prestem atenció al món on vivim, no 
curem, no custodiem el que Déu ha creat per a tothom i ja no som capaços ni tan sols de 
custodiar-nos els uns als altres. I quan aquesta desorientació assumeix les dimensions del 
món, s’arriba a tragèdies com a la que hem assistit. 

'On és el teu germà? La veu de la seva sang clama fins a mi' diu Déu. Aquesta no és una 
pregunta adreçada als altres, és una pregunta adreçada a mi, a tu, a cadascun de nosaltres. 
Aquests germans i germanes nostres miraven de sortir de situacions difícils per trobar una 
mica de serenor i de pau; buscaven un lloc millor per a ells i per a les seves famílies, però 
van trobar la mort. Quants cops els qui busquen això no troben comprensió, no troben 

acollida, no troben solidaritat! I les seves 
veus clamen fins a Déu! I un cop més us 
agraeixo a vosaltres, habitants de 
Lampedusa, la vostra solidaritat. 

Recentment he parlat amb un d’aquests 
germans. Abans d’arribar aquí van 
passar per les mans dels traficants, dels 
qui exploten la pobresa dels altres, 
aquestes persones per les quals la 
pobresa dels altres és una font de 
benefici. Com han arribat a patir! I 
alguns no han aconseguit arribar... 

«On és el teu germà?» Qui és el responsable d’aquesta sang? En la literatura espanyola hi 
ha una comèdia de Lope de Vega que narra com els habitants de la ciutat de Fuente 
Ovejuna maten el governador perquè és un tirà, i ho fan de manera que no se sàpiga qui ha 
dut a terme l’execució. I quan el jutge del rei demana: «Qui ha matat el governador?», tots 
contesten: «Fuente Ovejuna, senyor!». Tothom i ningú! Avui aquesta pregunta també 
emergeix amb força: Qui és el responsable de la sang d’aquests germans i germanes? 
Ningú! Tots contestem això: no sóc pas jo, jo no hi tinc res a veure, deuen ser els altres, no 
pas jo. 

Però Déu ens demana a cadascun de nosaltres: «On és la sang del teu germà que clama 
fins a mi?». Al món, avui ningú se sent responsable d’això, hem perdut el sentit de la 
responsabilitat fraterna; hem caigut en l’actitud hipòcrita del sacerdot i del servidor de l’altar, 
dels quals parla Jesús a la paràbola del Bon Samarità: mirem el germà mig mort a peu del 
carrer, potser pensem “pobret”, i continuem el nostre camí, no és la nostra tasca; i amb això 
ens tranquilitzem, sense problemes de consciència. 

La cultura del benestar ens porta a pensar en nosaltres mateixos, ens fa insensibles als 
clams dels altres, ens fa viure en bombolles de sabó, que són maques, però no són res, són 
el miratge de la futilitat, del provisional, que porta a la indiferència cap als altres, és més, 
porta a la globalització de la indiferència. En aquest món de la globalització hem caigut en la 
globalització de la indiferència. Ens hem acostumat al patiment de l’altre, no ens pertany, no 
ens interessa, no és cosa nostra! 
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Torna la figura de l’Innominat d’Alessandro Manzoni. La globalització de la indiferència fa de 
tots nosaltres uns “innominats”, responsables sense nom i sense rostre. 

«Adam, on ets?», «On és el teu germà?», són les dues preguntes que Déu planteja al 
començament de la història de la humanitat i que també adreça a tots els homes del nostre 
temps: també a nosaltres.  

Però jo voldria que ens plantegéssim una tercera pregunta: «Qui de nosaltres ha plorat per 
aquest fet i per fets com aquest?» Qui ha plorat per la mort d’aquests germans i germanes? 
Qui ha plorat per aquestes persones que eren a la barca? Per les joves mares que portaven 
els seus nens? Per aquests homes que desitjaven alguna cosa per sostenir les seves 
famílies? Som una societat que ha oblidat l’experiència del plor, del “patir amb”: la 
globalització  de la indiferència ens ha manllevat la capacitat de plorar! 

A l’Evangeli hem escoltat el crit, el plor, el gran lament: «Raquel plora els seus fills… perquè 
ja no hi són». Herodes va sembrar la mort per defensar el seu benestar, la seva bombolla de 
sabó. I això continua repetint-se. 

Demanem al Senyor que esborri tot allò que d’Herodes ha quedat en el nostre cor; demanem 
al Senyor la gràcia de plorar la nostra indiferència, de plorar la crueltat que hi ha en el món, 
en nosaltres, i també en qui anònimament pren decisions socioeconòmiques que obren el 
camí a drames com aquest. 

«Qui ha plorat?». Qui ha plorat avui en el món? 

Senyor, en aquesta litúrgia, que és una litúrgia de penitència, demanem perdó per la 
indiferència cap a tants germans i germanes, et demanem perdó, Pare, per qui s’ha 
acomodat i s’ha tancat en el propi benestar que porta a l’anestèsia del cor, et demanem 
perdó per qui amb les seves decisions a nivell mundial ha creat situacions que condueixen a 
aquests drames. Perdó, Senyor! 

Senyor, que avui encara puguem sentir les teves preguntes: «Adam, on ets?», «On és la 
sang del teu germà?»”. 

Traducció: Marta Nin 

*o’ixà: (o’scià en sicilià de Lampedusa) significa ‘alè meu, respir meu’; els habitants de l’illa 
de Lampedusa fan servir aquesta expressió com a salutació afectuosa [N.d.T] 

 

 
S’estrena al Brasil la minisèrie sobre Pere 
Casaldàliga amb la presència d’Artur Mas 

São Paulo va acollir dimecres l’estrena de la 
versió en català de la minisèrie «Descalç sobre 
la terra vermella», una coproducció 
catalanobrasilera, amb la participació de TV3, 
sobre la vida del bisbe Pere Casaldàliga, que 
no va poder assistir-hi per motius de salut. La 

  

Film sobre Pere Casaldàliga: «Descalç sobre la terra vermella» 
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sèrie, protagonitzada per Eduard Fernández, es va rodar l’any passat, al Brasil, a São Félix 
do Araguai, i a Catalunya. 

La cita va reunir la comunitat catalana al Brasil a la cinemateca de São Paulo per veure el 
primer dels dos capítols de la sèrie. Encara no hi ha data d’emissió a TV3. 

L’estrena va tenir la presència del president de la Generalitat, Artur Mas -en visita oficial a 
Brasil-, que va definir Casaldàliga com un símbol de Catalunya, però que alhora la 
transcendeix: «és un símbol de la humanitat». La sèrie es va projectar després dels 
parlaments de Mas, Francesc Escribano, productor executiu de la sèrie, i Eugeni Sallent, 
director de TV3. 

«Descalç sobre la terra vermella», dirigida per Oriol Ferrer, és una coproducció de Minoria 
Absoluta i Raiz Produçoes i liderada per Televisió de Catalunya, amb la participació de TVE i 
TV Brasil i empreses brasileres i de l’estat. La sèrie té 3 versions: la catalana, l’espanyola i la 
brasilera. El rodatge es va fer en català i portuguès, però les versions finals es doblaran en 
les diferents llengües dels països coproductors. D’aquí a uns mesos s’estrenarà a São Félix 
do Araguaia la versió en portuguès. 

 

 

 Els estudis teològics confirmen que Maria de 
Magdala, a qui el COL.LECTIU DE DONES EN 
L’ESGLÉSIA PER LA PARITAT té com a 
patrona, fou una més dels apòstols que seguien 
a Jesús. Això ens dóna força per continuar 
reclamant a la jerarquia de l’Església Catòlica 
que finalitzi la marginació que sense cap 
justificació, manté vers les dones. 

Hem escollit uns textos de persones 
reconegudes per la seva qualitat humana i 
espiritual. Creiem que ens poden ajudar a 
nosaltres i a moltes persones, jerarquia inclosa, 

a reflexionar sobre aquesta discriminació que patim les dones en el si de l'Església. 

► L'ONU ha aprovat un text, amb 81 articles, que tots els països han acceptat, contra la 
violència vers les dones. Els bisbes lituans han decidit no donar suport al document, perquè 
"promou la ideologia de gènere" i presenta diversos punts que no són acceptats per 
l'Església Catòlica, com els de l'article catorzè, que demana als estats que emprenguin les 
accions necessàries per incloure en els programes escolars, materials didàctics sobre la 
paritat entre els sexes i que els rols de gènere no siguin estereotipats. Tampoc aproven 
l'article dotzè que convoca tots els partits "a promoure el canvi dels comportaments 
socioculturals de les dones i els homes, a fi d'eliminar prejudicis, costums, tradicions i les 
pràctiques basades en la idea de la inferioritat femenina o els models estereotipats dels rols 
d'homes i dones ". De la mateixa manera de pensar són els bisbes de Polònia, que han 
criticat el govern polonès per haver signat el tractat. Isabel Gómez Acebo (bloc 3-6-13). 

► Les estructures premodernes que encara conserva aquest poder religiós, necessiten ser 
confrontades amb els anhels democràtics dels nostres pobles en la recerca de noves formes 
d'organització que es corresponguin millor amb els temps i grups plurals d'avui. Han de ser 
confrontades amb les lluites de les dones, de les minories i majories racials, de persones de 

Manifest en la festivitat de Maria de Magdala 
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diverses orientacions sexuals i opcions, de pensadors, científics i treballadors de les més 
variades professions. Yvone Gebara. (Adital 14-02-13) 

► La jerarquia catòlica ha rebut una sèrie d'avisos sobre la distància que la separa dels 
seglars en importants qüestions relacionades amb les reformes. Una enquesta recent a 
Alemanya mostra que el 85% dels catòlics estan a favor que els sacerdots puguin casar-se, 
el 79% creuen que els divorciats haurien de poder tornar a casarse per l'Església, i el 75% 
estan a favor del sacerdoci femení. És molt probable que en molts altres països sortissin 
xifres semblants. Hans Kung (diari El País 1-3-13). 

► Hi ha quelcom que potser no s'ha dit mai en tractar del sacerdoci de la dona. Alguna cosa 
sobre el nostre moment eclesial que potser resulti decisiu per al tema. I és el següent: les 
dones constitueixen en aquests moments l'estament eclesiàstic menys contaminat pel poder. 
Per això ha estat també l'estament més proper als pobres i per això, segurament, el més 
proper a Déu. José I. González Faus.(Adital7-4-13). 

► Avui, una dona o un jove pot ocupar ja responsabilitats de primer pla en la vida pública, 
en les empreses i fins en l'exèrcit. Una dona pot ser mare amb 20 anys i un jove pot lluitar en 
una guerra. Només en l’Església 
continuen sense veu i vot. I no la 
tenen, ni directament ni indirecta, en 
l'elecció del responsable últim de la 
major confessió religiosa del planeta. 
Juan Arias.(Rio de Janeiro 18-2-13). 

LA DONA en molts països del món 
ha passat de ser objecte a ser 
subjecte de dret. Una dona és 
objecte de dret de facto, quan se la 
utilitza per treballar, per servir, quan la seva llibertat de consciència es veu retallada o 
posada en qüestió per barons que pertanyen a la jerarquia de l'Església Catòlica o 
qualsevulla organització jerarquitzada. La dona és subjecte de dret quan té els mateixos 
drets que els homes en tots els aspectes de la vida. 

En l’Església Catòlica la majoria dels serveis de neteja dels temples i espais parroquials, 
cura dels ornaments litúrgics, serveis de Càritas, atenció als malalts, visites als presos, 
atencions mèdiques a missions, cases d'acollida, escoles al tercer món, etc. estan, 
majoritàriament, portades per dones.  

Marginant les dones, l’Església Catòlica no està seguint l’exemple de Jesús. 
 
22 de juliol de 2013 
 

 
 
 

La Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya (FECC | 15.07.2013) 
busca voluntaris –preferentment 
jubilats- per a la segona edició del 
projecte Amb el llibre sota el braç, 
una iniciativa que vol reforçar 
l'aprenentatge de la lectura i el gust 
per llegir a les escoles cristianes. 
Els requisits que han de tenir els 
aspirants són experiència docent, 

L’Escola Cristiana de Catalunya busca voluntaris per reforçar la lectura 
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dedicació a la tasca un mínim d'una hora setmanal en horari no lectiu durant tot un curs 
escolar, disponibilitat per desplaçar-se a una escola dins la pròpia ciutat i assistir a reunions 
de seguiment i d'avaluació dels infants, de l'activitat i del programa. També s'espera que 
comparteixin idees i mètodes amb d'altres companys i que aportin propostes a l'organització 
del programa amb la finalitat de millorar-lo. 

La feina dels voluntaris consistiràa acompanyar l'infant de forma individual o grupal (màxim 4 
infants) i potenciar l'hàbit de treball (puntualitat, esforç,aprenentatge), l'educació de valors 
humans (valorant l'infant per qui és, pel que vol i per les seves capacitats), potenciar la 
lectura com un espai de gaudi i de coneixement, potenciar la imaginació i la creativitat i 
possibilitar que l'infant i l'adolescent siguin conscients que la lectura els ajuda en el procés 
d'autonomia i creixement personal. 

La finalitat del projecte, que es fa en col·laboració amb el programa Lecxit, de la Fundació 
Jaume Bofill, és esdevenir un recurs per a aquells nens i nenes que, per circumstàncies 
diverses, requereixen un acompanyament individualitzat per a l'adquisició o reforç de la 
competència lectora fora de l'horari escolar. Alhora, vol ser un espai de relació entre 
generacions, on les persones ja jubilades que facin l'acompanyament comparteixin amb les 
generacions joves els coneixements i experiències adquirides. 

El programa vol –essencialment- reforçar l'activitat educativa de l'escola fora de l'horari 
lectiu, acompanyar el procés lector dels infants, treballar els seus hàbits de lectura, donar 
eines als pares per ajudar en aquest procés a la llar i fomentar l'ús de les biblioteques (la de 
l'escola i les públiques). 

 

 

Recés al monestir de Sant Pere de les Puel·les 
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Quan es pensa en la missa, s’acostumen a utilitzar criteris de valoració simplistes i 
reductors. N’hi ha que es fixen en el seguiment de les normes litúrgiques. En comptes de 
parlar del seu sentit teològic i espiritual, es concentren en els ritus. Altres redueixen la missa 
a l’homilia. N’avaluen, gairebé sempre amb esperit crític, la llargada, el contingut i el mètode 
utilitzat pel celebrant. És un moment d’escoltar o de desconnexió per part de la gent? N’hi ha 
que veuen la missa des de l’òptica estadística per indicar si un cristià és practicant o no. 
Sorgeixen moltes preguntes. Quants dels assistents hi acudeixen sobretot per complir el 
precepte dominical? Quants redueixen la pregària de la setmana a la missa dominical sense 
cap altra estona per a la pregària personal, familiar o grupal? Quants pensen que es tracta 
de resoldre una necessitat individual? N’hi ha prou de veure els feligresos que hi assisteixen 
escampats per tot el temple, cadascú a la seva. Com es preparen els cants: selecció, 
execució, contingut i bellesa? Als que proclamen les lectures, se’ls entén, vocalitzen, saben 
què llegeixen, s’han preparat abans? Quan es fa la col·lecta, s’aporta, poc o molt, però 
significativament? Quants viuen la missa per alimentar el seu esperit amb la Paraula de Déu 
i la comunió del cos (i la sang) de Crist? No hem de ser negatius, però cal obrir els ulls. La 
resposta la té cadascú dins seu. 

No obstant això, no sembla escabellat creure que cal repensar la missa. L’eucaristia es 
vincula a la persona de Crist, però es viu en comunitat cristiana. Hi pot haver missa sense 

que l’assemblea 
sigui i se senti 
comunitat? «On n’hi 
ha dos o tres de 
reunits en el meu 
nom, jo sóc allí 
enmig d’ells» (Mt 
18,20). Ens sentim 
convocats pel 
Senyor o cadascú va 
a la seva? La 
presència real de 
Crist té diferents 
dimensions: la 
Paraula, el Pa i el Vi, 
la Comunitat i els 
Pobres. Si no es 
viuen totes aquestes 
dimensions a la 

vegada, és que potser no se’n viu cap. Construir comunitat és un camí eucarístic de gran 
profunditat. S’afavoreix la participació, la integració de les persones que acudeixen a la 
parròquia? Potser les parròquies també s’haurien de plantejar la seva immersió lingüística 
perquè la comunitat no es fragmenti en grups per llengües? Com Tomàs, com l’hemorroïsa... 
cal tocar Crist. Si la missa no és manera d’experimentar el contacte real amb Jesús i amb els 
altres... de què parlem? Quin paper tenen els laics, homes i dones, en la celebració 
eucarística? En comptes de proliferar horaris, no caldria coordinar-los amb les parròquies 
properes per potenciar més les misses que s’hi celebren? Es pot trobar a internet una 
informació fiable dels horaris de missa? El moment culminant de la comunitat cristiana no el 
podem deixar a la improvisació o a la rutina. 

Lluís Serra Llansana 

 

Repensar la missa 
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Va ser un dels meus primers llibres d’espiritualitat. Era el recull de contes de l’Anthony de 
Mello titulat El cant de l’ocell. Els primers relats em van captivar. No els entenia del tot però 
em parlaven d’un camí desitjable i real, que sols he intuït amb el pas dels anys. Recordo el 
conte d’un jove indi que, en plena època del monsó, visitava un guru perquè l’ajudés amb les 

preguntes més transversals 
de l’existència. El primer que 
li diu el guru és si ha deixat el 
paraigua a la dreta o a 
l’esquerra dels seus esclops. 
En l’atenció d’aquell detall, 
estava el cap del fil que duia 
a totes les respostes.  

La consciència de les 
decisions més simples em fa 
cercar Déu on no esperava 
trobar-lo. La subtil percepció 
del meu gest, gairebé 
inconscient, m’obre al Déu de 
la proximitat, del petit, del 
quotidià. Posar-me a comptar 
les respiracions; prestar 
atenció a les sensacions 

tàctils de la meva pell en contacte amb la roba, amb el terra, sobre la cadira; sentir els 
estímuls més primers, els que dono per descomptats... Inesperadament, això tan primari em 
connecta amb l’estil del Crist, principi i fi. 

Aquelles sensacions em porten a prendre petites decisions que, amb el temps, esdevenen 
hàbits, que, amb el temps, configuren la meva vida. L’atenció m’obre a la meravella i a un 
gran gràcies a Déu perquè el més assequible em va parlant d’Ell i em renova. Cal cercar 
Déu en la bellesa de la Natura, en el compromís pels pobres, en els arguments que 
sostenen la veritat. Però, aquests espais sagrats, comencen per no tenir res per mesquí, 
vulgar o petit. El present vist de prop i amb atenció endinsa en la meravella de l’ara i aquí. 
Per això, es postula com a presència quotidiana del Senyor i fa viure agraïdament. Com 
l’olor de pa d’avui o el tast del vi nou, com la frescor de l’aigua o el teclejar dels dits a 
l’ordinador. L’atenció al gest és escoltar el Déu que estima el petit i els petits. Un Déu fet no-
res per amor i que aprofita el més minso per fer-se present. Així, present, com un gran regal 
ofert als qui anem cercant espurnes d’espiritualitat arreu. 

David Guindulain, s.j. 

 

 

 

Quaderns de Cristianisme i Justícia, número 184 

LES MINES DEL REI LEOPOLD 

Josep F. Mària i Emmanuelle Devuyst 

 

 

El present de regal 
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Des de Verdallar creiem en la democràcia de 
les accions, creiem que els canvis es 
realitzen des de la ciutadania, creiem que 
son les nostres accions les que marquen el 
camí a seguir, i creiem que si nosaltres 
decidim fer un mon més just els poders 
seguiran el camí que marca la ciutadania, 
sempre ha sigut així i així seguirà sent. 
Parafrasejant  Mahatma Gandhi “Si quieres 
cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”, o 
sigui, el canvis sempre han succeït per la 

suma de les accions individuals, i això es el que us demanem.  
Que recolzeu accions que donen  valor afegit a la societat, accions d’empreses d’inserció, de 
centres especials de treball, d’empreses locals i sostenibles, d’empreses que es preocupen 
pel territori i la seva gent, empreses que fan les coses ben fetes... i que deixem de mirar el 
preu dels productes  com a únic valor decisori en la compra: Si nosaltres recolzem empreses 
que donen un valor afegit social, estem recolzant una societat mes sostenible, justa i 
solidaria, una societat amb els valors que ens van ensenyar  i que hem oblidat. 
Nomes queden vuit dies. 
Vuit dies per ajudar a fer un mon més equitatiu, un mon més sostenible, un mon més 
solidari, un mon amb oportunitats pels mes desfavorits, un mon més just,un mon  més ètic, 
en definitiva, un mon millor per a les properes generacions. 
http://goteo.org/project/un-triciclo-verde  
Ajuda’ns!! Comparteix-nos!! Fes-ne difusió!! 

 
 

 
Nova llei electoral,reforma fiscal, transparència i pacte territorial 
 
La Vanguardia, 12 de juliol de 2013.- A ningú no se li escapa que l’elecció del jesuïta Jorge 
Mario Bergoglio com a Papa ha tornat a situar la Companyia de Jesús a la primera línia 
informativa. I els seus membres tenen clar que no desaprofitaran aquesta ocasió per 
abanderar la crida de Francesc a “lluitar contra la globalització de la indiferència”. Ahir, la 
federació dels centres universitaris jesuïtes (Unijes) va fer pública la declaració Per la 
regeneració democràtica de la vida pública a Espanya, en la qual proposen una llista de nou 
“tasques urgents” per a superar aquesta situació, “agreujada pels últims escàndols”, 
comença la declaració.  
 
  El manifiesto aboga 
  por un Estado más 
  integrador; si es 
  necesario, con reforma 
 
de la ConstituciónEl document, presentat pel rector de la Universitat Pontifícia de Comillas, 
Julio Martínez, i el president i director general d’Unijes, Jaime Oráa y Carlos Losada, 
respectivament, s’ha remèsals grups polítics i al Govern, inclòs Mariano Rajoy. Hi exposen 
que, davant el deteriorament social i polític, la Unijes exigeix una separació “efectiva i real” 
dels poders públics,en especial, del poder judicial, perevitar “la politització partidista” i 
demanen de manera urgent també que institucions, partits polítics i poders públicses 
sotmetin a una regulació de transparència, “amb la rendició pública de comptes”. 

Verdallar: “Ajuda’ns!! Comparteix-nos!! Fes-ne difusió!!” 

Els jesuïtes suggereixen un pla de renovació democràtica 
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Pel que fa als partits polítics, creuen que és molt necessari queno actuïn subordinats als 
interessos de la formació a la qual pertanyen, sinó del bé comú, que imperin els criteris de 
transparència a les seves finances i proposen una reforma electoral per reduir l’“excessiu 

pes de la partitocràcia”. 

També aborden l’ordenació 
territorial, font contínua de 
decepció i tensió. Segons 
l’opinió dels 

jesuïtes, cal recuperar el 
consens quefaciviable un 
sistema amb un grau 
d’acceptació “més alt que 
l’actual”. I si per portar-ho a 
terme cal reformar la 
Constitució, es reforma. 
Insten amb preocupació el 
Govern a lluitar contra 
l’economia submergida i 
demanen una reforma del 
sistema fiscal més equitativa i 
que eviti l’evasió, l’opacitat i 
el descontrol. Aquesta 
reforma ajudaria a “encarar” 

el finançament irregular dels partits polítics”, diuen.També exigeixen la “professionalització” 
de l’administració pública, que garanteixi el mèrit i la capacitat per guanyar en eficàcia, i pel 
que fa als mitjans de comunicació, els insten a un sistema d’autocontrol que posi fi a l’ús 
partidista de les informacions. 

Aquestes propostes, no obstant això, no són noves, ja es van sentir a moltes places 
públiques. Recull la Companyia de Jesús el testimoni del15-M? “No som tan pretensiosos, ni 
pretenem ser una plataforma política. Només volem, des de la nostra condició d’universitaris, 
buscar solucions per fer una societat més justa”, va indicar Carlos Losada, que va reconèixer 
que “no sempre havien estat a l’altura de les circumstàncies”. 

Un públic nombrós, entre el qual hi havia els exministres Javier Solana i Josep Piqué i el 
filòsof Daniel Innerarity, que participaven en un debat moderat pel periodista José Antonio 
Zarzalejos. 

 

 
Enric Juliana – Anàlisi  
La Vanguardia, 12 juliol 2013 

El 9 d’abril del 2003, el número 42 
del suplement Cultura/s d’aquest 
diari dedicava la portada al gradual 
retorn dels jesuïtes al debat públic. 
“Els jesuïtes en temps de còlera” es 
titulava l’informe, centrat en 
l’impacte negatiu que la guerra de 
l’Iraq estava tenint en el món catòlic. Alguna cosa s’estava trencant a Occident –la fantasia i 
la il·lusió d’un final feliç de les contradiccions històriques després de l’ensorrament del bloc 

Retorn en temps de còlera 
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soviètic– i es veia a venir un despertar dels jesuïtes després de la hibernació a què van ser 
sotmesos per Joan Pau II durant bona part del seu llarg pontificat. Karol Wojtyla, sacerdot 
polonès enfrontat amb veritable vigor a l’URSS, era contrari a les vies de diàleg entre 
l’Església catòlica i el pensament marxista. Rebutjava la teologia de l’alliberament i no 
acceptava que membres destacats de la Companyia de Jesús fossin els principals promotors 
a Llatinoamèrica. Hi va haver ruptura. La renúncia dramàtica del pare Pedro Arrupe, prepòsit 
general, el 1983. La intervenció de la companyia per ordre del Papa. L’elecció de Peter-Hans 
Kolvenbach com a nou general. El destacat paper del cardenal Carlo Maria Martini, elegant 
arquebisbe de Milà, com a contrapunt intel·lectual dels jesuïtes a la figura potent de Wojtyla. 
I, al final, una lenta reconciliació. 

 Han passat deu anys des d’aquell apunt de Cultura/s (que ja va pel número 578) i els 
jesuïtes han tornat al centre de l’escena. Per primera vegada, l’emblema de la Companyia de 
Jesús està inscrit en l’escut del Papa. El jesuïta argentí Jorge Mario Bergoglio es troba al 
capdavant de l’Església catòlica des de fa quatre mesos i els missatges de renovació no 
paren. Gestos, paraules i decisions. 

En aquest context, els centres universitaris vinculats a la Companyia de Jesús van presentar 
ahir a Madrid un programa de reforma democràtica d’Espanya. Una sèrie de suggeriments i 
reflexions, més que un pla d’acció. El gest és inèdit. Cap orde religiós no havia donat un pas 
d’aquestes característiques a Espanya des de fa molts anys. Una proposta oberta i 
allunyada del secretisme. El prepòsit general actual de la Companyia de Jesús és el 
sacerdot espanyol Adolfo Nicolás. 

No és un document que vagi contra ningú, però el redactat posa en relleu l’absència d’una 
reflexió més intensa sobre la situació actual del país per la Conferència Episcopal, que 
presideix Antonio María Rouco Varela. Els jesuïtes suggereixen unes quantes solucions i 
indiquen la possibilitat d’una nova dialèctica. És l’estil de Francesc. 
 
 

 
 

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

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

Declaració de les Universitats Jesuïtes (UNIJES) 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Autor UNIJES – Universitats jesuïtes 

21 
Títol Declaración de UNIJES 

Por la regeneración democrática de la vida pública en España 

Data Juliol de 2013 

Font www.vatica.va 

Publicat 18 de juliol de 2013 
 

POR LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA 
DE LA VIDA PÚBLICA EN ESPAÑA 

Declaración de UNIJES 
 

Adjuntem la versió íntegra d’aquest document. 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
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. 
 

Exercicis Espirituals – Estiu 2013 

Calendari URC 2013-2014 

mailto:urc.info@gmail.com
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    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 Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

21 ds CEVRE - Formació inicial: Recés d'Advent 

25 dx Nadal 

26 dj Sant Esteve 

      

    GENER | 2014 
1 dx Any Nou 



21 
 

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 

10 ds CONFER: reunió de juntes directives, secretaris i administradors 

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 
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    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 

 
 
 
 

 

(Claretians | 17/07/2013) Amb motiu 
de la propera beatificació que es 
farà a Tarragona el 13 d'octubre, la 
província claretiana de Catalunya 
inaugura un espai web per recordar 
el testimoni dels màrtirs claretians. 

Els Missioners Claretians de 
Catalunya també han editat 
recentment un llibret de 28 pàgines 
sobre aquests claretians. El web i el 
llibre recullen la vida i la mort de 
cada un d’aquests Missioners 
Claretians beatificats a Tarragona. 
Suficient perquè arribi l’impacte i 
l’estímul del seu testimoniatge 
hereoic de fe, de fidelitat, de perdó. 
Un testimoniatge que sens dubte ha 

marcat la història de la Família Claretiana i la continua marcant, en unes circumstàncies 
actuals tan necessitades d’aquests virtuts per ser fidels a l’Evangeli de Jesús. 

La pàgina web també inclou informació sobre els futurs actes commemoratius, així com 
enllaços d’interès, documentació variada, i notícies en referència a la propera beatificació. 

 

 

El Secretari General de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya demana diàleg i 
estabilitat educativa en la compareixença davant la comissió de la LOMCE al Congrés 
dels Diputats 

Els claretians obren un web 
per recordar el testimoni dels màrtirs de Tarragona 

Enric Puig denuncia al Congrés de Diputats 
“l’enorme fatiga de reformes i contrareformes” de les lleis educatives 

http://claretians.cat/web/2013/07/17/nou-web-per-recordar-el-testimoni-dels-martirs-claretians-de-tarragona/
http://blocs.claret.cat/martirsclaretianstarragona/
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(Fundació Escola Cristiana | 17/07/2013) "És necessari crear un clima de diàleg que 
afavoreixi el consens social i polític en els aspectes més importants de l’educació; si no, res 
no té sentit”. Amb aquestes paraules, el Secretari General de la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya (FECC), Enric Puig, es va adreçar aquest dimarts als diputats i diputades que 
integren la comissió de valoració de la LOMCE, als quals va demanar que busquin el “màxim 
consens” abans d’emprendre “cap llei educativa”. Aquí es pot veure la compareixença 
sencera. 

Puig va criticar que a Espanya hi hagi hagut massa canvis del marc legislatiu de 
l’ensenyament -set en 33 anys-, la qual cosa ha provocat una “enorme fatiga de reformes i 
contrareformes legals”. També va afegir que “l’estabilitat dels sistemes educatius és una 
condició sine qua non per a la millora de l’educació, com ho demostra la història educativa 
de molts països europeus”, i va insistir que “l’estabilitat de les lleis educatives bàsiques 
només es pot basar en un elevat nivell de consens en el procés d’elaboració i en l’aprovació 
parlamentària”. 

Puig va concloure que “per un mínim de respecte al professorat, a les famílies i a l’alumnat”, 
els diputats es comprometin a no promulgar més lleis de partit, perquè “sense pacte d’estat 
per l’educació no hi haurà cap llei bona es digui com es digui ni la promulgui qui la 
promulgui”. Com a exemple de consens, va esmentar la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 
“que es va aprovar sota un govern tripartit i amb Convergència i Unió (CiU) a l’oposició, per 
bé que ara governa CiU i no hi ha hagut necessitat de canviar la llei”. 

La LOMCE, recentralitzadora 

Pel que fa al contingut de la LOMCE, Puig en va criticar el marc competencial, ja que “està 
desenvolupat en clau recentralitzadora i de recuperació de competències per part de l’Estat, 
en detriment de les 
comunitats autònomes i fins i 
tot dels propis centres”. 
També va acusar l’atac al 
model de normalització 
lingüística de Catalunya. 
“L’actual model lingüístic de 
l’escola a Catalunya es 
practica des de fa anys i ha 
permès d’evitar la segregació 
escolar, ha estat un factor de 
cohesió social i no ha generat 
cap perjudici en 
l’aprenentatge de l’alumne, 
sinó que, al contrari, ha permès d’aconseguir nivells satisfactoris en el coneixement del 
català –i, molt important, del castellà- plenament homologables a d’altres territoris de l’estat 
espanyol”. 

Finalment, va lamentar que la LOMCE no plantegi “cap millora substancial” dels concerts 
educatius, sobretot quan “una revisió en aquest apartat és necessària per tal de satisfer la 
suficiència econòmica, principi en què es basa l’actual ordenament, però que s’incompleix 
sistemàticament”. En aquesta línia, va aprofitar la referència a la situació econòmica per 
criticar també que en el nou projecte de decret sobre beques, entre d’altres restriccions, se 
n’exclogui els alumnes de centres privats o amb concert singular. 

http://www.escolacristiana.org/
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=305&idSesion=24&fecha=16/07/2013&secuencia=544571&legislatura=10
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/GenericPopUp?next_page=/wc/verEmisionAudiovisual&idOrgano=305&idSesion=24&fecha=16/07/2013&secuencia=544571&legislatura=10
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Tal com el Pare m’estima, també jo us estimo a vosaltres. 
Manteniu-vos en el  meu amor Jn 15,9 

 

Acompanya el P. Josep Vilarrubias CMF 
 

Comença diumenge 11 a les 20h. 
Acaba diumenge 18 a les 10h. 

 

Casa Espiritualitat Claret de Vic 
www.claretvic.net 

Per a més informació envieu un correu electrònic a casaesp@claretians.cat 
 
 

 
 

Quins reptes té Catalunya en matèria religiosa? 
Com s’ha d’administrar la presència pública del 
fet religiós? Quines relacions ha de tenir el 
govern català amb el Vaticà? “Signes dels 
temps” tanca la temporada 2012-2013 
entrevistant Enric Vendrell, nou director general 
d’Afers Religiosos de la Generalitat. 
 
Altres temes: 
- Notícia sobre la presa de possessió del nou 
bisbe de Tortosa, Enrique Benavent. 
- Reportatge sobre la visita dels “Bambini in missione di pace” a Barcelona. 
- Conversa amb Lluís Marco i Trini Molist, comissaris generals de Minyons Escoltes i Guies 
de Catalunya. 
- “Idees”, recull d'actes, activitats i novetats editorials. 
 

 

Data: diumenge 21 de juliol de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 
 

TV3 Signes dels Temps: «Afers religiosos» 

Dies 11 al 18 d’agost - EXERCICIS ESPIRITUALS 

http://www.claretvic.net/
mailto:casaesp@claretians.cat
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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