
    
 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 3 d’octubre de 2013                                                                    ANY VI. núm.      

Crist ahir, avui i sempre 
 

Convocatòria de la 69 assemblea general de l’URC 
La Vida Religiosa de Lleida fa una excursió a la Cova de 

Manresa 
Trobada de responsables de Pastoral Juvenil 
La comunitat de Montserrat comptarà amb dos nous preveres i 

dos nous diaques 
El Cardenal Kasper impartirà la lliçó inaugural del nou curs de 

l’ISCREB 
Gran varietat d’ofertes de formació 
Jornada de les Entitats Social d’Església 
Entrevista al P. Josep Gendrau, provincial dels franciscans 
 
 
 

Nota de l’URC (Unió de Religiosos de Catalunya) sobre les 
properes beatificacions a Tarragona 
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La Unió de Religiosos de Catalunya, davant les beatificacions que tindran lloc el proper dia 
13 d’octubre a Tarragona, expressa la seva joia pel reconeixement eclesial del testimoniatge 
de la fe dels 522 màrtirs, més del 80% dels quals són membres de 24 congregacions 
religioses. 

Som conscients que es tracta d’un tema socialment i políticament molt sensible i que es pot 
utilitzar al servei d’interessos diferents i, fins i tot, contraposats. Aquestes dificultats reals, en 
alguns casos amb fonaments justificats, no ens exoneren d’exercir el dret de cercar la veritat 
i de complir el deure d’agraïment per la fidelitat i la coherència de vida dels màrtirs. Mai no 
s’equivoca qui opta a favor de les víctimes, sempre que reconegui totes les víctimes sense 
excepció. Aquest és el punt de partida de la nostra celebració. Els errors històrics que es van 
cometre no poden silenciar el crit generós d’unes persones que van viure en la seva pròpia 
carn la benaurança dels perseguits per causa del Crist. 

Cap d’ells no va matar. Tots ells van morir, perquè van pensar que era més important 
mantenir la fe i la vocació religiosa que salvar la vida. Molts eren joves. La seva dedicació al 
camp missioner, educatiu, sanitari i social era viscuda amb ganes de fer el bé. Sovint es 
desenvolupava en les fronteres de la pobresa i del compromís amb els més necessitats. Van 
ser persones normals i corrents que van viure temps extraordinaris i van saber estar a 
l’alçada de la història. La vida comunitària fou per a ells un vincle fort per mantenir els seus 
compromisos. Malgrat la por, les incerteses i els sofriments, van ser coherents amb 
l’evangeli, van mirar la  mort de cara i van perdonar els seus botxins. La seva vida ens 
esperona a viure aquí i avui la nostra fe en el Crist. Volem recollir el seu missatge i treballar 
per la reconciliació, el diàleg, la justícia, el respecte a les creences de cadascú, el perdó, la 
convivència, la llibertat i l’amor. Els màrtirs sempre han estat i són el patrimoni més preuat 
de l’Església, santa i pecadora a la vegada. 

Creiem que Tarragona és un escenari històricament excepcional per a un acte d’aquestes 
característiques. El testimoniatge dels sants Fructuós, Auguri i Eulogi, recollit de forma 
magistral en les actes de martiri, ha escrit unes pàgines que han tingut continuïtat al llarg de 
la història. El mar que banya les platges de la Imperial Tàrraco i el seu aqüeducte són dos 
símbols de recuperació social. El Mediterrani esdevé un pont de mar blava i l’aqüeducte una 
comunicació de cara endins. Un dels principals objectius de la nostra educació és que mai 
més no es tornin a repetir fets com els que van succeir. Cal, però, treballar a nivell de les 
causes. 

Esperem que la Conferència Episcopal Espanyola, responsable de l’organització de l’acte, 
aconsegueixi remarcar la primacia de la fe i de l’amor, la sensibilitat per la pluralitat cultural i 
lingüística de les comunitats cristianes, la comunió eclesial, la senzillesa i la simplicitat de les 
celebracions, així com també que llanci un missatge de cordialitat i de compromís vers la 
societat sense exclusions. Amb humilitat, sense ostentació i sense complexos, adrecem als 
màrtirs la nostra pregària a fi que tots plegats sapiguem viure el goig de la llibertat i la 
fraternitat universals, tan necessàries en el context social, polític i econòmic que estem 
vivim. L’atenció als pobres, la denúncia de l’especulació econòmica i el diàleg entre els 
pobles són tres prioritats que no podem desatendre. La força de l’Esperit ens impulsa a viure 
l’evangeli com ho van fer els màrtirs que seran beatificats a Tarragona. 
 
La Junta Directiva de la Unió de Religiosos de Catalunya 

Barcelona, 1 d’octubre de 2013 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 69 

Data 23 d’octubre de 2013, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, delegades i 
delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 

12.00 
12.30 

 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat: Comunitat, S.A.? 
Ponència de la Gna. Cristina Martínez, consellera general de les teresianes (stj) 
Descans 
Diàleg en grups 
Col·loqui  
4. Elecció d’una vocal de la Junta Directiva 
5. Línies mestres i calendari del curs 2013-2014 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2014 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Entitats Social d’Església. Estudi sobre “L’acció social des de les entitats 
d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya”  
●  Fundació Vidal i Barraquer. Celebració del 50a anys de la seva creació. 
Presentació del Postgrau d'Acompanyament Espiritual i el Màster d'Espiritualitat 
Transcultural 
● Presentació del document “Iglesia particular y vida consagrada. Cauces 
operativos para facilitar las relaciones mutuas entre los obispos y la vida 
consagrada de la Iglesia en España”, aprovat per la Conferència Episcopal 
Espanyola 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 
 

 69 

69 Assemblea General de l’URC 
Convocatòria 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Puntualment, a les 9,00 h., hem sortit de Lleida cap a Manresa. Aquesta vegada érem quasi 
bé la meitat que en anys anteriors: 26 religiosos i religioses. Després d’una hora i mitja de 
viatge, hem arribat a la Cova de Manresa. Allà ja ens esperava en Lluís Serra, marista i 
secretari de la URC, que ens ha acompanyat fins després de dinar. També en Francesc 
Riera, jesuïta de la comunitat de la Cova, que ha presidit l’Eucaristia i ens ha fet de guia en 
la nostra visita. 

El primer que hem fet ha sigut visitar la Cova i celebrar l’Eucaristia. La presidia el P. 
Francesc i han concelebrat el P. Lluís, salesià, i el P. David, carmelita. En la homilia, 
comentant l’evangeli de la vocació de Mateu, festa del dia, en Francesc Riera ens ha fet 
esment de les paraules del Papa Francesc sobre aquest evangeli representat en un quadre 

de Caravaggio i reconeixent‐se ell mateix com a pecador (En la entrevista que el Papa 
Francesc va concedir al jesuïta italià Antonio Spadaro, director de la revista “La Civiltà 
Cattolica”, i publicada dijous en setze revistes culturals dels jesuïtes). També ens ha parlat 
de la conversió de sant Ignasi després de ser ferit al setge de Pamplona, sobretot els tres 

Vida Consagrada de Lleida 
Excursió a Manresa ● 21|09|2013 
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dies que passà a Montserrat i la 
seva estància a Manresa amb 
l’experiència a l’hospital i a la 
Cova. 

En acabar l’Eucaristia hem pres 
un petit refrigeri al claustre que hi 
ha darrera l’església. 

Tot seguit hem fet la visita guiada 
pel P. Francesc Riera. 

Després hem visitat les dues 
últimes plantes de l’edifici que 
s’han adequat per fer les noves 
tasques, sobretot la formació de la 
interioritat i les sales pels cursos 
internacionals i seminaris. Hem 
sortit al terrat des d’on hi ha una 

magnífica vista sobre el Cardener, el pont medieval i Montserrat. En una de les sales hem fet 
l’Assemblea anual de la Vida Consagrada de Lleida. El P. Lluís Tarazon, salesià i secretari 
de la Comissió de Vida Consagrada de Lleida, ens ha recordat les activitats proposades per 
la Comissió per aquest curs i el balanç d’aquest any fins al mes de setembre. També ens ha 

animat a fer‐nos presents en les trobades de reflexió i pregària que organitza la Delegació de 
Pastoral Juvenil del Bisbat. 
Al final de l’Assemblea, com ja era temps d’anar a dinar, el Germà Lluís Serra, a més 

d’animar‐nos a continuar compartint la vida entre les diferents congregacions, ens ha 
informat telegràficament dels diferents punts que la URC està duent endavant per aquest 
curs. 

Després d’un molt bon dinar, hem sortit al jardí i ens hem fet una fotografia amb Montserrat 
de fons. Per la tarda hem visitat la capella del Rapte situada en l’antic Hospital on va residir 
sant Ignasi durant la seva estada a Manresa. D’aquí ens hem traslladat a visitar la Seu i, en 
acabar, hem tornat a la Cova per retornar a l’autocar i a Lleida. 
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El proper dissabte 14 de desembre al col·legi Vedruna-Àngels 
(davant del MACBA), ens volem trobar els responsables de 
Pastoral Juvenil de les diferents congregacions per a fer una 
matinal de reflexió, per conèixer-nos,  compartir línies d’acció i 
veure si convindria fer alguna activitat conjunta. 
  

ETS RESPONSABLE DE LA PASTORAL JUVENIL DE LA 
TEVA CONGREGACIÓ?  

EN CAS AFIRMATIU ANOTA’T AQUESTA DATA A 
L’AGENDA. 

 
A MITJANS D’OCTUBRE  REBRÀS MÉS INFORMACIÓ.   
 
 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional.   URC 
 
 
 
 
 
Autors de sis congregacions religioses presenten les seves obres sobre els futurs 
beats 
 
Joan Piñol – Catalunya Cristiana, Barcelona, 6 d’octubre de 2013 
 
Religiosos parlant dels seus companys màrtirs. Aquest és l’esquema central de l’acte que va 
tenir lloc el 26 de setembre a la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona. En 
efecte, es presentaven 5 llibres i un més que sortirà publicat en breu. Les congregacions 
representades per aquestes obres són: els Fills de la Sagrada Família, els Germans de les 
Escoles Cristianes de La Salle, els mercedaris, els maristes, els claretians i els benedictins. 
Els religiosos han escrit aquests llibres per glossar les vides i el martiri dels futurs beats. Així 
doncs, la presentació s’ha volgut fer a tot just dues setmanes de la cerimònia de beatificació 
que tindrà lloc el proper 13 d’octubre a Tarragona.  

El pare Josep Maria Blanquet, antic superior general dels Fills de la Sagrada Família, va 
parlar dels màrtirs d’aquesta congregació catalana fundada per Sant Josep Manyanet. Hi 
haurà 20 beats dels Màrtirs per la família, que és com es titula el llibre del pare Blanquet. 
L’autor va voler destacar igualment que en aquesta causa estan representades totes les 
diòcesis catalanes, sigui pel lloc del martiri o de naixement dels futurs beats. 

Per part dels religiosos de La Salle, Josep Maria Pons va prendre la paraula tot i que era 
l’únic de la taula que no tenia el llibre publicat. Segons ell mateix va avançar, la publicació és 

imminent però encara no han sortit els exemplars de la impremta. Pons va recordar que els 
germans de les Escoles Cristianes comptaran, a partir del 13 d’octubre, amb 153 beats de la 
guerra civil però també alguns de les revoltes d’octubre de 1934. També va recordar que el 
primer sant català màrtir va ser el germà Jaume Hilari, canonitzat per Joan Pau II el 1999. 

Els mercedaris tenen 19 religiosos que seran beatificats. L’autor del llibre, uan Pablo Pastor, 
va subratllar que aquests religiosos representaven el 41 per cent del total de frares de la 
província d’Aragó de l’orde mercedari. Un percentatge elevadíssim que el situa com un dels 
ordes religiosos més afectats pels assassinats del 1936.  

Trobada de responsables de Pastoral Juvenil 

Els llibres sobre els religiosos màrtirs 
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Els maristes presentaven el llibre El coratge de la fe, del germà Lluís Serra, col·laborador de 
Catalunya Cristiana. En total els germans maristes van patir 172 morts que estan repartits en 

tres causes. Els que seran beatificats a Tarragona pertanyen a la segona causa donat que 
els corresponents a la primera ja van ser beatificats i la tercera encara té el procés obert. A 
la segona causa hi ha 68 màrtirs, tots ells religiosos menys dos laics. 

Foto Agustí Codinach 

 

Per part dels claretians, el pare Josep Armengol va posar especial èmfasi que la seva 
congregació és la que més morts va patir durant la guerra civil. Van ser 271 els religiosos 
assassinats dels quals ara se’n beatifiquen 9 de catalans. 

Finalment, el pare Bernabé Dalmau va explicar els màrtirs benedictins del monestir de 
Montserrat. Són 20 beats que van morir durant la persecució religiosa destacant el prior i 
l’ecònom del cenobi juntament amb dos professors de la universitat Sant Anselm de Roma. 
«Amb aquestes beatificacions ja seran 4 els beats que han passat per l’Escolania », va 
destacar el pare Bernabé.  
 
Reptes i desafiaments pastorals  

Una de les qüestions que van sorgir en el diàleg entre els diferents autors  va ser com 
aprofitar pastoralment les beatificacions. Essencialment és la pregunta que molt sovint 
apareix quan es beatifica o canonitza algú: què aporta a l’Església actual el testimoni 
d’aquests catòlics? Doncs bé, els religiosos presents van apuntar diferents respostes. «Els 
màrtirs ens demostren que la fidelitat no s’improvisa sinó que es construeix amb la fidelitat a 
les coses petites del dia a dia», va afirmar el pare Blanquet. Per al mercedari Juan Pablo 
Pastor allò més destacable és la lleialtat a uns ideals i l’alegria de la fe que contagia el seu 
testimoni. El germà Serra, per la seva part, focalitza  la resposta en un aspecte essencial de 
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la vida religiosa: la fraternitat dins una comunitat. Va explicar, tot seguit, algunes històries 
dels màrtirs que no volien abandonar els seus companys religiosos i que van romandre tots 
junts fins a la mort.  

Igualment, cal pensar en els molts reptes que plantegen les 
beatificacions dels màrtirs. Avui dia, sembla que el propi 
concepte del martiri ha perdut força en una societat cada cop 
més secularitzada. Així doncs, com explicar i transmetre a la 
societat del segle XXI el testimoni dels màrtirs de fa més de 70 
anys és un repte cabdal. «Per a nosaltres que ens dediquem a 
l’ensenyament és fonamental transmetre als joves el missatge 
d’aquests testimonis de la fe», va dir el germà Pons.  

Ell mateix va exposar breument les principals dificultats 
pastorals d’explicar el martiri als joves. Cal lluitar a 
contracorrent d’una societat que no aprecia el sacrifici, el 

temps ha passat i els fets de la guerra civil queden ja lluny i la secularització dificulta la 
transmissió d’aquestes vivències del passat. «Hem de ser creatius i fer algun tipus 
d’experiència pastoral per acostar el testimoni d’aquests beats», va dir Pons. Sobretot, 
perquè les congregacions religioses que es dediquen a l’educació estan convençudes que 
els màrtirs destaquen valors summament positius a nivell escolar. «El diàleg, la pau, la 
convivència, l’esforç i molts altres que traspuen la vida dels màrtirs», va subratllar Pons.  

Si la distància temporal allunya els màrtirs dels joves, també en beneficia la neutralitat. Així 
ho va defensar el pare Bernabé Dalmau. El benedictí va explicar que el règim franquista 
pretenia fer un ús propagandístic i polític dels màrtirs i que el papa Pau VI, gràcies al consell 
del cardenal montserratí Anselm Albareda, va aturar els processos de beatificació. Així 
doncs, Dalmau va celebrar que 
aquestes beatificacions tinguessin 
lloc tants anys després perquè, en 
bona part, la situació política i 
social ja no està tan polaritzada. 
 
Testimonis de proximitat 

Un dels aspectes que va cridar 
més l’atenció de la presentació 
dels llibres i del debat posterior va 
ser el coneixement que van 
esgrimir els autors de la vida dels 
màrtirs. La gran majoria fa temps 
que investiguen les causes de 
beatificació i alguns han seguit els 
processos molt a prop. Els religiosos citaven de memòria detalls de les vides dels beats i 
explicaven anècdotes de cada cas concret. Desenes d’històries de sacerdots i religiosos 
unides pel martiri però que, com va dir el pare Dalmau, eren una bona representació de 
l’Església de principis del segle XX. Provinents de diferents llocs de l’Estat espanyol, de 
diferents congregacions, morts en llocs diferents i amb trajectòries diverses. Tanmateix, tots 
seguien un patró molt similar: no es van resistir al martiri, van perdonar els botxins i van 
deixar una empremta enorme a les congregacions.  

Les històries personals de cada autor i cada religiós convergien en aquesta familiaritat vers 
els màrtirs. «Quan jo estudiava al monestir de les Avellanes, encara hi havia el frontó on 
havien afusellat els germans maristes durant la guerra i encara es veien els forats de les 
bales», explicava el germà Serra. Fins i tot, va haver-hi un testimoni entre el públic que va 

«Hem de ser creatius 
i fer algun tipus 
d’experiència pastoral 
per acostar el testimoni 
d’aquests màrtirs» 
«La distància temporal 
allunya els màrtirs de 
les generacions més 
joves però s’evita la 
polarització d’abans» 
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explicar que la seva mare sempre deia: «Mossèn Joan al cel sia!» Més tard va descobrir que 
aquest sacerdot era el seu tiet, assassinat a l’inici de la guerra. «Ara és un dels que 
beatificaran a Tarragona i per a mi és un testimoni molt especial perquè em toca molt de 
prop», va dir. Així doncs, els màrtirs no 

són tant una història del passat sinó que el seu record encara deixa rastre. Com va dir el 
germà Lluís Serra, «van ser homes ordinaris que van saber estar a l’altura d’uns moments 
extraordinaris». 

 

 

Entrevista al P. Agustí Borrell, biblista, provincial dels carmelites descalços i membre de la 
Junta Directiva de l’URC. 
 
ELPUNTAVUI - 28/09/13  
MIREIA ROURERA 
 

El biblista Agustí Borrell va ser un 
dels experts que el juny passat van 
participar en el congrés internacional 
‘Els últims anys de la vida de Pau', a 
Tarragona, organitzat per l'Institut 
Superior de Ciències Religioses Sant 
Fructuós i la Facultat de Teologia, 
FTC. 

Biblistes, teòlegs, historiadors i arqueòlegs de tot el món van debatre a Tarragona 
com devien ser els últims anys de la vida de l'apòstol Pau de Tars. L'objectiu era saber 
si, tal com havia expressat que era el seu desig, va arribar a Tarragona. 
 
A aquestes altures sorprèn aquesta falta de dades sobre els últims anys de Pau... 
Certament, és sorprenent que del personatge més influent i que coneixem més bé de l'inici 
del cristianisme, com és l'apòstol Pau, que va deixar escrit pertot arreu on va anar i el seu 
missatge... arriba un moment que se'n deixa de tenir notícia. 
 
Com pot ser? 
En aquella època es donava més importància als missatges que als apunts biogràfics. Als 
primers cristians els va interessar conservar, transmetre i actualitzar el missatge de Jesús i 
no es van entretenir a recollir informacions biogràfiques dels protagonistes. Ens passa amb 
Jesús mateix! Sabem moltes coses del final de la seva vida, però no en sabem tantes de la 
seva formació, de la seva joventut, de la seva infantesa... Al Nou Testament no hi ha detalls. 
 
Aleshores, i tornant a Pau, com podem saber que va anar a Tàrraco? 
No ho podem saber amb seguretat, però ell havia expressat la intenció d'anar-hi i ho tenia tot 
preparat. De fet, ho va deixar escrit a la Carta als Romans. Pau, quan li sembla que ja ha 
acabat la seva acció evangelitzadora a la part oriental de l'imperi romà, el que ara és Turquia 
i Grècia, deixa escrit que vol venir a Occident, a Hispània. Tenia intenció de passar per 
Jerusalem, anar a Roma, que era la capital de l'imperi i ja hi havia una comunitat cristiana, i 
de Roma viatjar fins a Tàrraco. 
 
Però? 
Però a Jerusalem el van detenir per haver provocat aldarulls al temple. De fet, on anava Pau 
sempre hi havia merder! A Jerusalem el volien matar, però ell, com a ciutadà romà que era, 

Pau va deixar escrit que el seu desig era anar al límit d'Occident, a Tàrraco 

Foto: albert salamé 

 

mailto:mrourera@avui.com
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va apel·lar al Cèsar perquè el jutgessin a Roma. I li van donar la raó. Però fins que no va 
anar a Roma el van tenir dos anys a Cesarea. Tot això se sap segur perquè està explicat en 
els Fets dels Apòstols del Nou Testament. Després sabem que a Roma va estar dos anys 

més en llibertat condicional esperant el judici. En total, 
doncs, passen quatre anys... 
 
I? 
I aquí es perd la pista de Pau. 
 
Com se sap, doncs, que va morir a Roma? Qui explica la 
seva mort? 
No hi ha cap escrit de l'època que expliqui la seva mort ni el 

que va fer abans de morir. Així com sí que sabem tot el que va fer abans que el 
detinguessin, perquè tenim totes les seves cartes i els Fets dels Apòstols de Lluc, dels 
darrers anys de la seva vida no n'hi ha testimoniatge. 
 
 I quan se'n parla, de la seva mort? 
Se'n parla a la Carta de Climent als Corintis, que ja és de l'any 96, trenta anys després de la 
seva mort. Climent parla de la mort de Pau a Roma i és on es diu que “havia arribat als límits 
de l'Occident”. 
 
Per això defenseu que sí que va arribar a Tarragona. Interpreteu, doncs, que va fer 
efectiu el seu projectat viatge a Hispània? 
Els científics que creuen que Pau va arribar a Tarragona mantenen que si no hi ha 
constància de la seva estada és perquè hi va anar com a exiliat i, per tant, en una situació 
personal i legal determinada. També és creïble que no hi hagi constància que arribés a 
Tàrraco perquè la ciutat era, en aquell moment, un dels centres de culte de l'emperador 
August i encara no hi havia ni comunitat jueva ni, encara menys, comunitat cristiana, cosa 
que vol dir que hauria estat arriscat fer-ho públic. Però el més important per creure que sí 
que va anar a Tarragona és que, a banda de la seva voluntat i que va ser possible, no hi ha 
res que permeti dir que Pau no hi va estar. 
 
Els detractors ho tenen més fàcil. 
Sí, els que diuen que no va anar mai a Tarragona sustenten la seva tesi en el fet que “si no 
n'hi ha constància és que no hi va anar”. 
 
La investigació queda oberta? 
Sí. Però tant si l'apòstol va ser físicament a les nostres terres com si no, el que és segur és 
que el seu testimoniatge i el seu ensenyament hi han arrelat des de temps antics. 
 
 
 
 

 
Dissabte 5 d’octubre, a les 16.30h, el bisbe auxiliar de 
Barcelona, Mons. Sebastià Taltavull, ordenarà preveres els 
GG Anselm Parés i Sergi d’Assís Gelpí, i diaques els GG 
Efrem de Montellà i Bernat Juliol 

 
L’Eucaristia, durant la qual tindrà lloc l’administració del Sagrament, es podrà seguir 
en directe per Montserrat Ràdio (100,6FM) i Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat) 

La comunitat de Montserrat comptarà amb dos nous preveres 
i dos nous diaques 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Montserrat, 27 de setembre de 2013. Dissabte 5 d’octubre, a les 16.30h, tindrà lloc a la 
Basílica de Santa Maria l’ordenació de dos nous preveres i dos nous diaques, tots ells 
membres de la comunitat benedictina de Montserrat. Els candidats, Anselm Parés i Sergi 
d’Assís Gelpí, per a preveres, i Efrem de 
Montellà i Bernat Juliol, per a diaques, seran 
presentats pel P. Abat Josep M. Soler, que és 
qui els ha escollit per a aquest ministeri 
d’acord amb el seu Consell, a Mons. Sebastià 
Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, que 
presidirà la cerimònia i els ordenarà. 
 
L’administració del sagrament, que tindrà lloc 
dins la celebració de la missa, trobarà el seu 
punt culminant en la imposició de les mans i 
la pregària d’ordenació; prèviament, hi haurà 
la presentació i l’elecció dels candidats i el 
seu interrogatori per part del bisbe. 
Posteriorment, els nous diaques i els nous preveres rebran els signes propis del seu 
ministeri: la dalmàtica i l’evangeliari per als diaques, i la casulla, el calze i la patena, als 
sacerdots, a qui també se’ls ungirà les mans amb el crisma. 
 
L’eucaristia es podrà seguir en directe a través de Montserrat Ràdio (100,6FM) i de 
Montserrat TV (www.montserratcomunicacio.cat). 
 
Els nous preveres i els nous diaques 
 
Anselm Parés i Domènech va néixer a Barcelona el 28 de juliol de 1942. La professió 
solemne la va fer l’1 de novembre de 2000 i va ser ordenat diaca el 8 de desembre de 2006. 
Actualment treballa la secció de comptabilitat del Monestir. 
Sergi d’Assís Gelpí i Abradó va néixer a Malgrat de Mar el 25 d’agost de 1975. És llicenciat 
en Filologia Catalana. Féu la professió solemne el 15 de maig de 2005 i va ser ordenat diaca 
el 23 de juny de 2011. Actualment és el prefecte de l’Escolania. 
Efrem de Montellà i Llauradó va néixer a Barcelona el 27 de març de 1970. És professor 
superior de solfeig. La professió solemne la va fer el 31 de gener de 2010. Actualment és el 
director de l’escola i de la residència de l’Escolania. 
Bernat Juliol i Galí va néixer a Girona el 31 d’octubre de 1978. És llicenciat en Dret i va 
professar solemnement el 12 de juny de 2011. Actualment és el secretari abacial. 
 
 
 
 
 

L’EMM. I RVDM. SR. CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH  
ARQUEBISBE DE BARCELONA 

GRAN CANCELLER DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA, DE LA 
FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA, DE L’INSTITUT SUPERIOR DE LITÚRGIA 

DE BARCELONA I DE L’INSTITUT DE TEOLOGIA FONAMENTAL 
us convida a la 

INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS 2013-2014 
que se celebrarà dimecres dia 9 d’octubre de 2013 

Diputació, 231 Barcelona, setembre de 2013 
 

Inauguració oficial de les Facultats de Teologia i Filosofia 
Lliçó inaugural: «La bellesa salvarà el món» 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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PROGRAMA 

A les 10,00 h Celebració de l’Eucaristia a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona 
A les 11,15 h Acte Acadèmic a l’Aula Magna 

Salutació 
Memòria del curs 2012-2013 
- de la Facultat de Filosofia de Catalunya  
  a càrrec del Dr. JAUME AYMAR I RAGOLTA, degà-president de la FFC 
- de la Facultat de Teologia de Catalunya 
- de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 
- de l’Institut de Teologia Fonamental 
  a càrrec del Dr. ARMAND PUIG I TÀRRECH, degà-president de la FTC 

 
Lliçó inaugural: «La bellesa salvarà el món» 

a càrrec del Dr. IGNASI ROVIRÓ, vicedegà de la FFC 
 

Intervenció musical a càrrec de la CAPELLA SACRA DE CATALUNYA (Dtor.: Sr. Albert 
Pàmies) 
 
 
 
 

Arquebisbat de Barcelona.- Comença un nou curs escolar a l'ISCREB (Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona). I l'encarregat d'inaugurar-lo serà el Cardenal Walter 
Kasper, president emèrit del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, 
sota el títol 'El moviment ecumènic com a 
moviment per la pau'. L'acte, que estarà presidit pel 
cardenal Lluís Martínez Sistach, moderador de 
l'ISCREB, tindrà lloc el proper dimarts 8 
d'octubre, a les 19.00h, a la sala d'actes del 
Seminari Conciliar de Barcelona. 
 

El cardenal Walter Kaper va néixer el 1933 a 
Alemanya. Va ser ordenat sacerdot per la Diòcesi 
de Rottenburg-Stuttgart el 6 d'abril de 1957 i té un 
doctorat en teologia per la Facultat de Teologia de 
Tubinga. Va ser creat i proclamat cardenal per 
Joan Pau II al consistori del 21 de febrer de 2001 i 
el 3 de març de 2001 va ser nomenat president del 
Consell Pontifici per a la Unitat dels Cristians, del que des de 2010 n'és president emèrit. 
 

El cardenal Kasper és autor de nombroses publicacions, ha rebut més d'una vintena de 
doctorats honoris causa i diverses distincions. És autor de llibres com La misericordia: clave 
del Evangelio y de la vida cristiana, Jesús, el Cristo o El Dios de Jesucristo, entre molts 
d'altres. 
 
 
 
 
 
Des de fa anys diverses entitats d’església amb forta vocació d’acció social, venim 
compartint  les nostres experiències, inquietuds i anhels. Enguany hem estat reflexionant 
sobre la importància de viure el nostre compromís amb fondària espiritual, conscients que 
això reverteix en benefici de les persones ateses a les nostres entitats. En aquesta jornada 
volem compartir i concretar el que hem estat treballant al respecte al llarg del curs. 

El Cardenal Kasper impartirà la lliçó inaugural del nou curs de l’ISCREB 

Entitats Socials d’Església ● Jornada 2013, 26 d’octubre 
VIURE L’ACCIÓ SOCIAL AMB ESPERIT 
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LLOC DE LA TROBADA 
Parròquia Mare de Déu de Bellvitge 
c/ Ermita 65-67. Hospitalet de 
Llobregat (davant del Centre d’Estudis 
Joan XXIII) 
COM ARRIBAR: Metro L-I (vermella) 
Parada: Bellvitge 
 
INSCRIPCIÓ 
Preu: 5 euros 
PER INSCRIURE`S: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net amb aquestes 
dades: Nom i cognom, Correu electrònic, Entitat a la que pertanyo, Nom del taller en que 
voldria participar 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ: 18 d’octubre 
 
PROGRAMA i HORARI 
9:30h  Arribada. Acollida 
10h Pregària (preparada per la Fundació “La Vinya”) 
10:30h Presentació del treball realitzat aquest curs 
 Presentació de la jornada i dels tallers 
11h Tallers (a escollir-ne un per participar-hi) 

Taller-1: “¿Què és allò que configura a les nostres entitats com a “entitats 
cristianes?” 

Taller-2: “Fer-nos propers als més pobres: ¿una qüestió de caritat o de 
justícia?” 

Taller-3: “Rutes pràctiques per viure l’espiritualitat al cor de l’acció social” 
12h  Descans. Café. 
12:30h Posada en comú del treball dels tallers 
13h Breu presentació del treball-estudi: “Les accions socials d’església a la nostra 

societat” 
13:30h Comiat 
 
ORGANITZA: Xarxa d’Entitats Socials d’Església 
INFORMACIÓ: cmarcet@jesuites.net 
 
 
 
 
 
El proper dilluns 7 d’octubre comença una nova edició del cicle de conferències “Els 
dilluns dels Drets Humans”, que organitzen conjuntament Justícia i Pau i el centre 
d’estudis Cristianisme i Justícia. En aquesta primera trobada del curs, Arcadi Oliveres i 
Jesús Renau conversaran sobre el 50 aniversari de l’encíclia Pacem in Terris.  

Taula rodona: “A 50 anys de l’encíclica Pacem in Terris. Les condicions necessàries 
per construir la pau” 

El proper dilluns 7 d’octubre, dins del cicle “Els dilluns dels Drets Humans” que 
organitzen conjuntament Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 
 
Síria, Egipte, Palestina… sembla que la pau no vol arribar en aquest món ple de violència. 
Quines són les condicions necessàries per a construir la pau? 
 

A 50 anys de l’encíclica Pacem in Terris. 
Les condicions necessàries per construir la pau 
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Ponents: 
Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau i professor d’Economia Aplicada a la UAB 
Jesús Renau, jesuïta i membre de l’àrea teològica de Cristianisme i Justícia 
 
Dia: dilluns, 7 d’octubre 
Hora: 19 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure 
Organitza: Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau (en el marc del cicle de conferències Els 
Dilluns dels Drets Humans)  
 
 
 
 

Madrid, 1 de octubre de 2013 (IVICON).- La CONFER se ha hecho eco últimamente de la  

evangelización. En 2011 publicó su Cuaderno nº 37, “La Vida Religiosa ante la Nueva 

Evangelización”. Y los dos números anteriores de su revista (en 2013) han continuado en 

esta dirección: “¿Cómo creerán si no son evangelizados? (Rom 10,14)” (nº 197) y “De la fe a 

la evangelización” (nº 198). Recién salido, el nº 

199 se titula: “Espacios de evangelización: 

realidades y deseos”. En él se presentan 

algunos de los escenarios o ámbitos donde se 

entrecruzan la realidad, la evangelización y la 

Vida Religiosa. Por un lado, para mostrar lo que 

ya se está haciendo; por otro, para plantear qué 

más se puede hacer, o cómo hacerlo mejor. 

Se constata cómo la Iglesia considera que 

estos “lugares” más o menos “centrales” o 

“periféricos”, como son la economía (Ildefonso 

Camacho, sj) o la política (José Ignacio García, 

sj), son terreno propicio para la Nueva 

Evangelización. Y se abordan otros como la 

cultura (Xabier Gómez, op), la reconciliación 

(Elías López, sj) o los jóvenes (Enrique Gómez-

Blanco, c.ss.r). Asimismo se propone también 

la aportación específica de la vida contemplativa (A. Vilariño, osb), presente en las 

preocupaciones del último Sínodo de los Obispos. 

Finalmente, continuando la iniciativa del número anterior de CONFER, se ofrece la 

conferencia de la antigua subsecretaria de la Congregación para los consagrados 

(CIVCSVA), Enrica Rosanna, fma, en el III Encuentro de Revistas de Vida Consagrada 

(Roma, noviembre de 2012; cf. www.relipress.org), retomando el significado y los retos del 

Vaticano II para los religiosos. 

 

 
 
 
Madrid, 1 de octubre de 2013 (IVICON).- Del 27 al 29 de septiembre se reunieron en San 
Lorenzo del Escorial hermanas dominicas de menos de 55 años de varias congregaciones. 
Ha sido un segundo encuentro en el que han participado más de 50 hermanas de vida 

Els espais d’evangelització, al nou número de la revista CONFER 

“Juntas… alabar, bendecir, predicar” 
II trobada de Dominiques joves d’Espanya 

http://www.relipress.org/
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apostólica y donde también se hizo presente la vida dominicana contemplativa desde el 
Monasterio de La Piedad de Palencia. Se trabajó y compartió a través del lema “Juntas… 
alabar, bendecir, predicar”. 

Iniciamos el encuentro con el saludo cercano y muy fraterno que nos envió, desde Bolivia, la 

Hna. Pino Calderín, Presidenta del Secretariado de Dominicas de España y Portugal 

(SEDEP) y priora general de las Dominicas de la Sagrada Familia, mensaje que fue leído por 

la Hna. Luz Ortigosa, priora general de las Dominicas de la Enseñanza que estuvo presente 

en el encuentro. 

Con la oración y presentación de las 

participantes se iniciaron estos días que 

se centraron en momentos de trabajo 

general y en grupo. Acompañó la jornada 

Hna. Oliva Vico, Dominica de la 

Congregación de Sto. Domingo que, con 

un discurso muy positivo, resaltó la 

riqueza de la vida consagrada dominicana y el futuro que tenemos por delante “Juntas”, e 

hizo una llamada a “levantar la mirada, pues mirarse a uno mismo es un empobrecimiento”. 

Para esto, destacó que es necesario trabajar para tener una salud integral y definir un 

proyecto de vida con un reto: anunciar el mensaje del Reino como una propuesta de vida y 

de felicidad, pues la gente distingue si hay o no un proyecto claro. Es, en definitiva, ser 

buscadoras de Dios. Como Dominicas lo que nos une y tiene sentido es la pasión por el 

Reino. 

Para esto destacó que hay que cuidar la autoestima, conocer nuestro mundo emocional y 

enfocar las situaciones de la vida desde un sistema de pensamiento racional, no 

distorsionado, desarrollando un sistema de comunicación que nos permita establecer 

relaciones interpersonales satisfactorias con habilidades sociales que favorezcan el 

afrontamiento de conflictos. Insistió en que es importante desarrollar el sentido del humor. 

Por otra parte, es fundamental el conocimiento y manejo de nuestro mundo emocional. 

Debemos tener entrañas que se rompan al ver y mirar el dolor del mundo. Hay que mirar 

como Dios mira a su pueblo, un Dios que se revela en la 

Palabra. Y por último, también incidió en vivir desde la 

sinceridad el perdón y la reconciliación, ya que no podemos 

quedar “enganchadas” en algo que no aporta nada positivo. 

Superar y vivir ese perdón ayuda al equilibrio y la salud 

integral. 

La evaluación de estos días fue muy positiva y se acordó un 

nuevo encuentro para el año 2014 de cara a seguir 

compartiendo experiencias de misión y crear lazos de 

comunión entorno al carisma de Santo Domingo de Guzmán. 

Se clausuró la jornada con la Eucaristía presidida por P. Oscar 

Jesús Fernández, op., que nos animó a ir entretejiendo en 

nuestras vidas el “alabar, bendecir y predicar”, para así llegar a 

los hermanos y ser alabanza, bendición y palabra para nuestro 

mundo. 

Hnas. Gemma Morató y Conchi García 
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Jornada de Formació Permanent 
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 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

“EN QUIN JESÚS 
CREIEM? 

Repercussions 
vocacionals en 
les noves 
generacions”  

a càrrec de  

Montserrat Viñas, 
abadessa del Monestir Sant Benet de Montserrat 

El fet de creure, de tenir fe, en sentit genèric, és propi de tota persona humana. Tots i totes necessitem creure 

en algú, confiar en algú o en alguna cosa que ens doni seguretat, que doni sentit al que fem i pel que lluitem. 
Així cada persona, cada família, cada grup, cada comunitat, cada cultura, té les seves creences: hi ha qui creu 

en l'horòscop, en les cartes, en l'animisme, en els esports, en el president de torn, en el partit, en els famosos, 

en el poder, en els diners....  

Amb tot la fe a la que ens referim va par un altre camí. És una fe que va a l'interior de la persona, que la fa 

conscient de la seva realitat i del seu desig i set del transcendent, com també ho són les altres religions 
marcades per una espiritualitat profunda i concreta. És la fe com a do, com a regal, no l'hem anat a comprar, 

l'hem rebut. La nostra experiència de fe es complexa. 

Seria interessant que cadascú expliqués quin ha estat el seu camí de trobament en Jesús. El meu és molt 
senzill, no té res d'especial. Jo vaig rebre la fe dels meus pares i creure era una cosa normal. Amb tot, Jesús a 

mida que vaig anar entenent el seu missatge, la fe va anar prenent una exigència i un desig de viure estimant 
com ell. A poc a poc vaig anar passant del Déu de la por, que podia castigar si no complíem els seus 

manaments, al Jesús de l'amor sense límits, al “Déu compassiu i benigne i entranyable” de què ens parla el 
salm 102. El meu desig de conèixer Jesús va anar creixent en mi i el seu missatge em va apassionar tant que 

vaig voler donar tota la meva vida per viure d'aquest amor que donava sentit a tot el que fes. 

Les noves generacions: canvi social i set de felicitat. Els compromís religiós en la nova cultura. Els vots. 
 
 
 

 
Data: 19  doctubre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 
Preu: 10 euros. 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 MV 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA L’AUTORITAT DELS QUE PATEIXEN 
Reunió 1/2013-2014 

Data 7 d’octubre de 2013, dilluns 

Hora 10.15-17.00 

Lloc Benedictines del Monestir de Sant Daniel – Carrer Monges, 2 - 17007 Girona – Tl. 972 201 241 
Podeu consultar: http://www.santdaniel.com 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 
Les Gnes. Eulàlia Freixas, vicepresidenta de l’URC, i Pilar Rovira, vocal de la junta directiva de l’URC 

Finalitat Compartir la commemoració del mil·lenari del Monestir 
Tema de reflexió sobre la ponència La autoridad de los que sufren a càrrec de la Gna. Martha 
Zechmeister (UISG, assemblea plenària, maig 2013).  

Ordre del dia 10.15 h  Arribada, acollida i cafè                 

10.45 h Pregària 
Reflexió del document 
Visita guiada del Monestir 

14.00 h Dinar 
Comunicacions compartides 

16.00 h Eucaristia. 
Comiat. 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 29 de setembre, diumenge, exclusivament a través del 
correu electrònic (sec.urc@confer.es) o del fax  (934 123 882) 

 

 

 

 
«Cinc paraules de Jesús per a una societat ferida, indignada i 

en lluita» amb José Antonio Pagola, teòleg. 
  
Moltes són les persones ferides i tocades durant aquests cinc anys de 
crisi. I molts són els col·lectius que han transformat la seva indignació en 
accions i lluites concretes, esquerdant un mur per on albirar un futur ple 
d’esperança. Quines serien les paraules de Jesús per a tots ells avui? 
Qui l’escoltaria? 
  
Presentarem, també, les línies de reflexió i les novetats per aquest nou 
curs. 
  
Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra 
web a: www.cristianismeijusticia.net/en-directe 
  
Data: dilluns 14 d'octubre  
Hora: 19.30h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de LLúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure 

 

 

El Grup Anawim reflexiona sobre l’autoritat dels que pateixen 

Cristianisme i Justícia: Acte d'inauguració del curs 2013-14 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.santdaniel.com/
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
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Enfortir la comunitat educativa a cada escola i a l’Escola Cristiana  
Comunitat educativa, un nou butlletí  

Per iniciativa de la Confederació d’AMPAs d’escoles cristianes (CCAPAC), s’ha posat en 
marxa Comunitat Educativa, un nou butlletí que s’edita amb el propòsit d'arribar al màxim 
nombre possible de pares i mares de les escoles cristianes.  

Aquest nou informatiu vol ser una eina al servei de les famílies, independentment de si 
formen part o no de l'AMPA de l'escola. 

La difusió es farà entre els usuaris registrats a la pàgina web de la CCAPAC 
(www.ampas.cat), però amb la voluntat que les AMPAs associades a la CCAPAC el facin 
servir com un recurs i un valor afegit en el servei a les famílies i el pengin a la seva 
web o el reenviïn a les famílies.  

La periodicitat serà quinzenal i contindrà una selecció d’aquelles informacions que també es 
publiquen al “fecc informa” i que poden ser de més interès per a les famílies, si bé també 
incorporarà continguts específics sobre família i educació. Us n’adjuntem el primer exemplar.  
També es farà difusió d’activitats que organitzin les AMPAs associades i que facin arribar a 
la CCAPAC amb aquesta finalitat.  
 
 
 
 

 
 

 

fecc informa 30.09.2013 núm. 483 

Congregació Missioneres Creuades de l’Església 
50 anys a Barcelona 
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DESPERTEU I CREIEU EN LA BONA NOTÍCIA 
(Mc 1,15) 
al Monestir de Sant Benet de Montserrat 
Dissabtes de 2/4 de 5 de la tarda fins a la 
pregària de vesprés, a ¾ de 7 
Amb Maria Albajar, monja 
Aviseu a: hostatgeria@stbenetmontserrat.org 
Contribució: a partir d’1 €. 
 
19 d’octubre – 25  de gener- 26 d’abril 
16 de novembre, 8 de febrer, 17 de maig 
14 de desembre, 15 de març, 14 de juny 
 

 

 

 

 

 

Seminari "Ensenyar a pregar" | David Guindulain, sj 
dilluns 14, 21 i 28 d'octubre de 19:30h a 21h 

Encara estàs a temps d'inscriure't en aquest taller on la pregària és eix 
vertebrador de la persona. Més informació aquí. Taller enmarcat dintre de la  
programació del 1r trimestre. 

 

 

 

Taller: La pràctica de l'atenció plena - Mindfulness | Olga Almató 
dijous, del 17 d'octubre al 21 de novembre de 19:30h a 20:45h 

Coneix i entrena la teva ment. Aprén a relacionar-te amb el que està passant 
a la teva vida, ara i aquí, en el moment present. Recupera l'equilibri intern 
atenent de manera integral: cos, ment i esperit. Millora la capacitat d'atenció 
i concentració, el control d'impulsos i les emocions, la capacitat de resoldre 
dificultats i conflictes, gestionar l'estrès i millora l'empatia i desenvolupa la 
compassió. 

 

 

 

Taller d'acompanyament espiritual | Maite Valls 
dimecres 30 d'octubre i 6, 13 i 20 de novembre de 18:30h a 20:30h 

"Acompanyant als altres ens acompanyem a nosaltres mateixos". A través 
d'alguns conceptes de teoria de la psicologia, exercicis pràctics de role-
playing i d'aprofundiment en el propi procés personal obtindrem eines 
bàsiques per a l'AE. 

 

 

 

Jornades entorn la infància i l'educació. Experiències de treball en el 
tercer sector 
dimecres 23 i 30 d'octubre de 19:30h a 21h 

La Fundació Migrastudium, la Fundació La Vinya, la Fundació Carles Blanch 
i la Fundació La Salut Alta ens conviden a unes jornades entorn la infància i 
l'educació. El primer dia hi haurà la presentació de les jornades i un cine-
fòrum. El segon dia tindrà lloc una conferència i un taller sobre la situació de 
la nostra infància en risc d'exclusió. 

 

Tardes de reflexió, pregària i silenci 

Loiola Express – octubre de 2013 

mailto:hostatgeria@stbenetmontserrat.org
http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=a5ccc622fd&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=a4915a7d36&e=08c28d126f
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"Bíblia per no iniciats" | Mª Rosa Subirà i Llorenç Puig, sj 
dimarts 5, 12, 19 i 26 de novembre de 19.30h a 21h 

Per entendre la història d'un poble escrita mil anys després; les grans 
pregàries a la Bíblia; com no perdre's en la selva; així com temes difícils de 
la Bíblia. Organitzat conjuntament per CiJ i CL. 

 

 

 

Anglès | Roger Garcia, professor 
dilluns i dimecres, del 2 d'octubre al 18 de desembre 
de 17.30h a 18.30h (grup intermig) i de 18.30h a 19.30h (nivell avançat) 

Destinat a gent amb ganes de practicar i millorar les seves habilitats 
comunicatives en anglès sense exàmens ni pressions. Classes on els 
objectius són motivar, acompanyar, incentivar l'activitat Intel·lectual i la 
sociabilitat entre persones de perfil més aviat gran. 

  

 
 

 

 

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 
 

 

 
 

 

 

Informacions sobre les beatificacions a Tarragona 

http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=956686ae57&e=08c28d126f
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Autor Oficina d’informació – Beatificació – Conferència Episcopal 
Espanyola 

25 Títol Dossier informatiu 

Data 23 de setembre de 2013 

Font Conferència Episcopal Espanyola 

Publicat 3 d’octubre de 2013 
 

 

 

 

Ya está abierto el plazo de inscripciónpara 
las XLIII Jornadas de Pastoral Juvenil 
Vocacional que cada año organiza laConfer. 
Las Jornadas se celebrarán los días 25, 26 y 
27 de octubre en Madrid, en el salón de 
actos del colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo. “Creo en Ti.  Jóvenes y Fe” es el 
título de este año. Al final del Año de la Fe 

queremos reflexionar sobre la Fe y nuestros jóvenes: jóvenes que creen en Dios; Dios que 
sigue creyendo en los jóvenes. 
Cristina Menéndez, Luis González-Carvajal, Jesús Rojano, Carmen Román, Mariela 
Martínez, Mons. Raúl Berzosa, Carles Such y Jotallorente abordarán desde distintas 
perspectivas las claves de este encuentro entre Dios y los jóvenes. 
En qué creen los jóvenes que creen, qué acentos y subrayados nos planteamos, los 
caminos abiertos en la Nueva Evangelización, una fe que suscita vocaciones, una fe de 
andar por casa, las claves para proponer la fe a los jóvenes… son las claves que se irán 
abordando en las distintas ponencias. 
Ya puedes hacer la inscripción: 

Área de Pastoral Juvenil Vocacional CONFER 
Núñez de Balboa, 115 bis, 28006 Madrid 
Teléfono: 915 193 635 Ext. 117, Fax: 915 195 657 - E-mail: sec.pjv@confer.es 
 

 

 

Te recordamos que ya quedan muy pocos días para 
inscribirse en el I Foro de Naturaleza y Espiritualidad, que 
lleva por título: “La sacralidad de la naturaleza”. El cual se 
realizará del 11 al 13 de octubre, 2013,  en la CUEVA DEL 
PADRE PALAU. 
Participarán ponentes como: Javier Melloni Ribas, 
sj, Josep María Mallarach, Montserrat Domingo 
(ermitaña), Mireya Hernández, cmt. También habrá 
diversas intervenciones en donde se unirá arte y 
espiritualidad.  
El encuentro tiene como fin el disponernos para hacer 
experiencia de unidad con la naturaleza, con la Totalidad, en 
este espacio sagrado de la Cueva. Para mayor información 
sobre el programa o para la inscripción, visita el blog del 
Foro: http://foroscuevapadrepalau.blogspot.com.es/ 
o bien, http://www.covadelparepalau.com/  
También a los teléfonos: 699116433 / 973794883 / 692135930 

CONFER: XLIII Jornades de Pastoral Juvenil i Vocacional 

La sacralitat de la naturalesa 

http://foroscuevapadrepalau.blogspot.com.es/
http://www.covadelparepalau.com/
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El proper 7 d'octubre es celebra el Dia del Treball Digne. Els 
moviments del MTCE (Moviments de Treballadors i Treballadores 
Cristians d'Europa) han impulsat una senzilla acció conjunta.  

La idea és fer petits actes on es distribueixin i es recullin targetes on les 
persones participants escriguin què és el treball digne o treball 
decent per a ells. Aquestes targetes seran entregades al President del 
Parlament Europeu en Brussel·les a finals de gener de 2014 

Els moviments de treballadors i treballadores cristians de la 
Delegació de Pastoral Obrera ens hem volgut sumar a aquesta 
iniciativa i us convidem a participar de la nostra acció, una 
concentració a la Plaça Sant Agustí, el mateix 7 d'octubre a les 19h 
de la tarda. Us hi esperem! 
 

 
 

 

La Danza Contemplativa es una humilde respuesta al Amor, a la Fuente que nos habita. 
A través de sencillas coreografías, la Danza Contemplativa nos va conduciendo poco a 
poco a la quietud interior, al silencio y a la serenidad, pudiendo llegar a convertirse en 
una oración. Nace de la tradición cristiana pero cualquier persona con inquietud espiritual 
puede enriquecerse de este camino de silencio y oración. 

Fundació Benallar 

Dia del Treball Digne 

Taller de dansa contemplativa a càrrec de Victoria Hernández 
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Horario:  
12, de octubre, sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h (con posibilidad de llegar el viernes por 
la tarde) 
13 de octubre, domingo de 10h a 14h y almuerzo de despedida 
 

Precio: 130 euros (incluye el alojamiento a pensión completa y el curso) 
 
Más información: http://casaldepau.org/files/dansa_contemplativa.html 
Inscripciones: casaldepau@gmail.com o llamando al Tel. 972860324 

 

   

 
 

 

Com poden conviure el relat del Gènesi i la teoria del big bang? Com encaixa 
l’evolucionisme de Darwin amb el relat bíblic de la creació? La Facultat de Teologia de 
Catalunya ha posat en marxa “Science and Faith” (Ciència i fe), el primer curs online que 
posa a l’abast de tothom els fruits dels diàleg ciència-fe en els darrers 30 anys. “Signes dels 
temps” entrevista Emili Marlés, físic, teòleg i director del curs “Science and Faith”.  
 

Altres temes: 
- Testimoni d’Amin Sheikh, jove que ha impulsat un projecte solidari per ajudar els nens del 
carrer a l’Índia. 

 

Data: 6 d’octubre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,25 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

 

Joan XXII i de Joan Pau II seran canonitzats el 27 d’abril de 2014. HO ha confirmat el papa 
Francesc en el seu primer consistori. 

TV3 Signes dels Temps: «Ciència i fe» 

Canonització de Joan XXII i de Joan Pau II 

http://casaldepau.org/dansa_contemplativa.html
mailto:casaldepau@gmail.com
tel:972860324
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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JOSEP GENDRAU  PROVINCIAL DELS FRANCISCANS CATALANS 
 
EL PUINT AVUI 03/10/13 - MIREIA ROURERA. Foto: ANDREU PUIG. 

 

M'agrada que la vida de pobresa, oració i fraternitat que porto sigui valorada pel papa 

Coincidint amb la festivitat de Sant Francesc d'Assís, el papa anirà demà a la localitat 
on el sant més pobre i de qui ha pres el nom va fundar el seu orde. Des del bressol del 
seu patró, el revolucionari papa tornarà a parlar dels pobres. 
 
El papa va a Assís. 
He sentit a dir que hi volia anar en tren per estar en contacte amb la gent, que és el que a ell 
li agrada, però que al final, i per qüestions de protocol, el fan anar en helicòpter. Estic 
convençut que s'hi voldria estar una 
setmana en comptes d'un sol dia com li 
han programat. Segur que a ell li 
agradaria submergir-se en el lloc on va 
viure sant Francesc, però ja se sap, el 
protocol és el protocol... 

Visitarà els principals escenaris on va 
viure sant Francesc d'Assís? 
Sí, entre altres llocs el santuari de Sant 
Damià, que és on es va inspirar. 
Nosaltres, els franciscans, diem que allà 
és on el Sant Crist “va parlar-li” i li va dir: 
“Francesc, vés i repara la meva Església, que amenaça ruïna”, una frase molt adequada en 
aquests moments en què tenim una Església allunyada de Jesús... Això és, justament, el 
que aquest papa vol canviar. 

Dinarà amb els pobres! 
Ell ha demanat dinar amb pobres, no amb polítics ni amb autoritats. A veure com li 
organitzaran, perquè ja se sap que a vegades hi ha molta gent que vol sortir a la foto! 

Assís, en tot cas, donarà força al seu missatge. 
Ell porta al cap divulgar una cosa: que, com va dir Isaïes a l'Antic Testament, “Jesucrist va 
venir per anunciar la bona nova als pobres” i “per donar als captius la llibertat”. El papa vol 
comunicar la passió per Jesucrist. El papa vol una Església al costat de la gent, que no 
condemni. Els seus gestos fan pensar que alguna cosa canviarà. 

A vostès, els franciscans, com els afecta el que fa Francesc? 
A mi particularment m'impacta el que fa i m'ajuda molt. La vida que ara porto és realment 
una vida de pobresa, d'oració i de fraternitat, tal com vaig prometre... però m'agrada que 
aquesta vida sigui valorada pel papa. Nosaltres vivim plenament la vida franciscana, però no 
hem sabut transmetre al món la seva riquesa... i ara ve el papa i s'entusiasma amb la nostra 
manera de fer! 

Els va fer il·lusió que triés el nom de Francesc? 
Molta. Primer ens pensàvem que es posava Francesc per sant Francesc Xavier o sant 
Francesc de Paula. Però no, va dir que era per sant Francesc d'Assís, pel que significa el 
carisma franciscà. Aquest papa ens remet, dintre de la modernitat, a tornar als orígens: a 
l'esperit de fraternitat, germanor, estimació per la terra, per l'ecologia, al servei dels pobres, a 
ajudar la gent, a la cultura... i a la solidaritat amb els altres pobles del món. 

“Aquest papa fa veure l'Església amb uns altres ulls” 

mailto:mrourera@avui.com
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Anant a Lampedusa, per exemple. 
Per exemple. O dient no tingueu els convents buits. No els llogueu ni hi feu negoci. Doneu-
los als pobres. I això et fa replantejar coses. Nosaltres, per exemple, ja ho fem, això. Ara 
mateix un dels nostres convents, que estava en ruïnes, el que tenim a la Bisbal, l'hem cedit a 
un frare que ha muntat la Fundació Acollida i Esperança i hi tenim 25 nois amb problemes, 
alguns tenen sida, altres són acabats de sortir de la presó que no han trobat on anar. 

El que diu i fa el papa realment és el que predicava sant Francesc. 
Sant Francesc vivia entre els pobres, abraçava els pobres. Aquest papa realment trenca tots 
els esquemes... Em sembla que el Vaticà deu anar de bòlit amb ell. El fet d'haver deixat el 
palau vaticà per anar a viure a Santa Marta per estar més a prop de la gent va en aquesta 
línia. 

Fa l'Església més simpàtica. 
Penso que sí. Un article a El País que em va agradar molt deia que aquest papa ha fet més 
en pocs mesos que en un segle l'Església i, sobretot, que l'Església en aquests moments ha 
trobat el que no ha trobat la societat civil: un líder. I és veritat: Francesc s'ha convertit en un 
model a seguir, en un exemple, un home que no insisteix a condemnar que si el divorci, que 
si els homosexuals, que si l'avortament, que si us heu de confessar, que si heu d'anar a 
missa... No. Ell no ho toca, això. Ell diu: això no és l'essencial. L'essencial és anar a la 
persona. On hi ha una persona hi ha una imatge de Jesús, de l'Evangeli, i nosaltres, que el 
prediquem, hi hem d'anar. I ell hi va. Això és el que fa que es miri l'Església amb uns altres 
ulls. 
 
 
 

  OCTUBRE | 2013 

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

13 dg Beatificació dels màrtirs - Tarragona 

14 dl CEVRE - Formació inicial T1  

18 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions entre Bisbes i Religiosos) 

19 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

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

23 dx URC - Assemblea general 

26 ds Entitats Socials d'Església - Jornada 

28 dl CEVRE - Formació inicial T1  

30 dx RAP - Salesians de Sarrià 

 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 
 

Agenda URC 2013-2014 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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