
    
 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 31 d’octubre de 2013                                                                    ANY VI. núm.      

Un puzzle de projectes, reflexions i activitats al servei de l’Evangeli  
 

Grup Anawim: reunió de superiores majors, delegades, 
abadesses i priores de Catalunya 

200 aniversari de naixement de Me. Maria Gay Tibau 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Reunió de Ministres Provincials d’Europa 
Xavier Melloni en la formació permanent de l’URC 
15 MINUTS AL COR et demana poc, però molt 
Entrevista a Pere Casaldàliga 
Declaració dels provincials jesuïtes d'Europa i de l'Orient Mitjà 

sobre Síria 
Màxim Muñoz: “Decidir en consciència” 
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Si ets responsable, delegat/da o 
assistent/a de Pastoral Juvenil i 
Vocacional de la teva província 
religiosa a Catalunya aquesta trobada 
és per a tu: 
 
Dia: dissabte 14 desembre 
Lloc: Escola Vedruna-Àngels.  Pça 
Àngels 3 (Davant MACBA) 
Metro Catalunya o Universitat 
Horari 9.30—13.30 
 
Què hi farem? 
 
9.30. Pregària i benvinguda 
10.00. Xerrada col·loqui amb el 
professor Jordi Collet, 
 sociòleg de la Univ. de Vic 
  -Com proposar la fe als joves? 
11.30 Cafè-descans 
12.00  Sumar per avançar:  Junts podem fer alguna cosa? 
13.30  Fi de la jornada 
 

Per inscriure’t envieu un mail a pjv.urc@gmail.com 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - URC 
 
 
Ja podeu veure el blog de PJV 
Mica a mica l'anirem millorant i posant-hi informació. 
L'adreça és: http://pjv-urc.blogspot.com.es/ 
L'adreça pels mails recordeu que és pjv.url@gmail.com 
 
 
 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Trobada de responsables 

 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
 

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

mailto:pjv.url@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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El dilluns 7 d’octubre, dia fresc i assolellat, ens trobàvem de bon matí al Monestir de Sant 
Daniel (Girona) on ens acollia la comunitat de germanes benedictines, amb la seva 
proverbial hospitalitat. S’agraïa un petit refrigeri abans de començar la feina i fer temps per 
anar-nos coneixent o retrobant. 

Després, reunides en una amplia sala, pregarem totes juntes amb el salm 95 i la lectura de 
la paràbola del bon samarità, compartint el que el text ens suggeria i resant plegades el Pare 
nostre. 

Continuàrem reflexionant la ponència que havíem rebut prèviament a les nostres cases, de 
la Gna. Martha Zechmeister: “La autoridad de los que sufren”. Va sorgir un diàleg molt ric en 
experiències i impressions, constatant una vegada més la importància de compartir el nostre 
dia a dia entre les diferents Congregacions que allí ens trobàvem. Acompanyar-nos és bo. 

I va arribar l’hora de fer una visita pel Monestir, coincidint amb la celebració del seu mil·lenari 
i que conserva restes dels seus primers segles d’existència, entre els que destaquen 
l’església romànica (s. XI-XII) , el claustre i el sarcòfag de sant Daniel, gòtic, de l’any 1345. 
Una autèntica meravella. 

Finalitzant el recorregut, ens serviren un esplèndid dinar per compartir fraternitat i després 
d’una breu passejada per l’hort recollíem la jornada amb l’eucaristia. 

Grup Anawim: reunió de superiores majors, delegades, abadesses i 
priores de Catalunya 
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Ens vam acomiadar molt agraïdes d’haver-nos trobat i de la generosa acollida de les 
germanes de Sant Daniel. 

 
 
 

Institut de Religioses de Sant Josep 
de Girona 
 
El diumenge 20 d'octubre de 2013, a les 
18h, en la catedral de Girona, va tenir 
lloc la solemne celebració de 
l'Eucaristia amb motiu del 200 
aniversari de naixement de la 
Fundadora de l'Institut, la Serventa de 
Déu, Me. Maria Gay Tibau. Va presidir 
aquest acte Mons. Francesc Marró i 
Artigues, bisbe de Girona, i van 
concelebrar un significatiu grup de 
preveres de la diòcesi de Girona i 
Barcelona. 
 
La Mare General de L'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, Mª Carmen García 
Martínez, acompanyada pels membres del seu Consell General i Governs Provincials, va 
saludar a tots els presents i va destacar alguns trets de la figura i personalitat de la Mare 
Fundadora, agraint, sobretot, l'adhesió i pregària de quants havien estat convidats a aquesta 
celebració, a la qual van assistir més de 500 persones, entre elles, diversos membres de la 
família de la Mare Fundadora, i del Dr. Ameri Ros- amb qui ella va treballar durant vint anys- 
així mateix van assistir també autoritats civils de Llagostera, i de Girona, un grup d'ancians 
dels Centres de l'Institut i nens del Col·legi de Vilarroja, (Girona) -en representació del 
apostolat i missió que l'Institut realitza avui en tretze països-; també van assistir directius i 
col·laboradors dels Centres, Hospitals i Patronats, religioses d'altres congregacions de 
Girona, familiars de les Germanes, persones conegudes i afins a l'Institut, membres del 
Moviment Laical de l'Institut, i un gran nombre de Germanes de l'Institut de tota la província 
de Girona, Barcelona, Llatinoamèrica, i diverses Germanes nostres missioneres a Àfrica. 

200 aniversari de naixement de Me. Maria Gay Tibau  
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Mons. Francesc va destacar en la seva homilia, la importància de l'oració, que ha de sostenir 
la nostra fe, la mateixa que va sostenir a la Mare Fundadora, en el seu temps, i li va ajudar a 
fer vida el seu carisma i llegat, alleujant el dolor del més necessitat, sembrant la pau en el 
seu cor.  
 

  
 
 

 

 
Madrid, 25 de octubre de 2013 (IVICON).- Las 
Agustinas Misioneras están celebrando durante 
estos días el Capítulo General  y han elegido a la 
Hna. Piedad Pacho como nueva Superiora de la 
Congregación. 

Nació en Calzadilla de los Hermanillos, provincia de 
León, en 1945. 

Estudió bachillerato con las Agustinas Misioneras cuyo espíritu fue asimilando y haciendo 
propio hasta decidir ingresar al Noviciado de dicha Congregación en Valladolid en el año 
1964. Hizo la profesión temporal en 1965 y la Perpetua en Bogotá en 1970. 

De 1968 a 1972 compaginó el estudio con la docencia. Se licenció en Filosofía y Letras en la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá en 1972. Fue directora y Profesora del colegio 
María Auxiliadora en Bogotá. Más tarde del colegio Ntra. Sra. de la Consolación de las 
Agustinas Misioneras en Valladolid. De 1978 a 1982 fue Consejera Provincial. 
Posteriormente estuvo en Irlanda estudiando idiomas para incorporarse a la misión de 
Tanzania-Kenia donde ha permanecido largos años en tareas de formadora, docente y 
directora. En varias ocasiones ha asumido la responsabilidad de Delegada de la misión de 
África. 

Formó parte del Gobierno General de la Congregación como Consejera, de 1995 a 2001 y 
posteriormente  Superiora Provincial de su Provincia por dos trienios. 

En 2009 regresa como Delegada a Tanzania. 

El mapa geográfico y humano recorrido por Piedad es de una variedad y riqueza tal que la 
avala para acoger esta nueva tarea con ánimo decidido y esperanzado, misionera por 
vocación, empapada del espíritu agustiniano,  con la mirada y el corazón fijos en Jesús y con 
las manos puestas en el trabajo del Reino. 

Actualmente ha regresado de Tanzania como Delegada al Capítulo General donde ha sido 
elegida SUPERIORA GENERAL DE LA CONGREGACIÓN DE AGUSTINAS MISIONERAS. 

La Gna. Piedad Pacho, 
nova Superiora general de les Agustines Missioneres 
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Forman su Consejo las Hermanas: Ana María Rodríguez Liébana, Vicaria y Secretaria 
General; Evanilda de Jesús Coelho, Ecónoma General;  Rosa Isabel Cuellar y Alangara 
Mery Arockia, Consejeras Generales. 

 

 

 

Han estat un dies de fraternitat. Els 58 Ministres 
Provincials d’Europa ens hem reunit al nostre Hotel “Il 
Cantico”, recentment estrenat, per parlar del projecte 
Franciscà a Europa.  

El primer objectiu és que els Frares franciscans europeus 
siguem autènticament fra menors, homes que donem  
testimoni, amb la nostra pregària, vida  de pobresa, de 
germanor i de solidaritat. 

El segon: preocupació pels problemes d’Europa: La Crisi 
moral, política, econòmica.  

El tercer: l’ajut als  emigrants. 
 
Al final es va redactar un MANIFEST CONJUNT de 
compromís per un mon més just i fratern que es va enviar 
al Comité Europeu pel seu coneixement. 
 
Unio Fratrum Minorum Europae  (U.F.M.E) 
 
Nosaltres Ministres provincials, presidents de les diverses entitats presents en el territori 
europeu, juntament amb els cinc Definidors generals de l’Ordre, delegats per la Conferència 
d'Europa, i als secretaris de les Conferències hem estat convocats a Roma per celebrar la XI 
Assemblea General de la Unió dels Germans Menors d'Europa (UFME), a l'Hotel 
"El Càntic" del 21 al 25 d'octubre de 2013. 

 
En aquests dies hem tingut l'oportunitat d'aprofundir el tema "Projecte Europa OFM per a la 
nova evangelització", tan delicat i important en aquest moment històric de l'Església i de 
l'Ordre. 
L'Assemblea s'ha iniciat amb la intervenció de fra Carlo Serri, President UFME, que ha parlat 
sobre el treball desenvolupat pel Consell permanent en aquests dos anys. 
Van seguir les intervencions de diversos relators: el ministre general OFM,  fra Michael A. 
Perry, el qual ha presentat una exposició amb el títol: "Europa: visió franciscana". 

Sa.Excia Mons Rino Fisichella, president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, 
ha desenvolupat el tema: "Europa visió eclesial".  

Una important aportació a la reflexió, que ha subratllat l'aspecte polític a Europa, l’ha  ofert 
l’Honorable Antoni Trajani, vicepresident de la Comissió Europea, que ha tingut una 
exposició amb el títol: "Europa: visió política". 

Remarcables, també, les contribucions ofertes per fra Massimo Tedoldi, ofm,  secretari 
general per a les Missions i l'Evangelització, amb el desenvolupament del tema "Projecte 
Europa, cap al Nou àmbit de llibertat".  

Fra Fabio L'Amour Ferreira, l'Ofici JPIC de l'Ordre que ha presentat "El treball de JPIC amb 
una mirada particular a la qüestió de la Migració " .  

Reunió de Ministres Provincials d’Europa 
(U.F.M.E-Unió Frares Menors d’Europa) 

Roma del 21 al 25 d’octubre del 2013 
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Un altre moment significatiu ha estat la visita i el moment compartit amb la fratenitat del 
Palestrina que ha estat seguit amb una oració a l'església de Sant  Bertomeu a l'Illa Tiberina 
juntament amb alguns germans de la Comunitat de Sant Egidi . 
 
L'Assemblea , després d'haver aprovat algunes modificacions a l'Estatut UFME, I el balanç 
econòmic, ha escollita el nou Consell Permanent UFME en les persones de: 
Miljenko Steko ( SLAS ) - President 
Michel Laloux ( COTAF ) - Vicepresident 
Mario Vaccari ( COMPI ) - Conseller 
Filemon Tadeusz Janka ( SLAN ) - Conseller 
Vitor Melicias ( CONFRES ) - Conseller 
Kevin Ó Laoide ( ESC ) - Conseller 

 
El nou Consell permanent ha triat el secretari general UFME: Fra Paolo Maiello i l'Ecònom 
UFME Fr Mario Vaccari 
 
L'Assemblea ha aprovat les següents proposicions sorgides de les presentacions i dels 
treballs dels diversos grups: 
 
1 Crear una xarxa de nova Fraternitats a Europa 
Acollint la proposta realitzada per Ministre General, demanem que es constitueixi  una xarxa 
de Fraternitat Nou, de caràcter internacional, sobretot en els països en els quals la vida 
franciscana te més dificultats de presència.  
 
a) Aquestes fraternitats es crearan  sota la direcció del Definidor General en diàleg amb el 
Consell UFME, amb els ministres Provincials interessats i amb un projecte de vida aprovat; 
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b ) Que aquestes fraternitats respectin els set criteris esmentats en la relació del Ministre 
General elaborades al Seminari desenvolupat a Frascati en l'any 2009 (Cfr relació del 
Ministre General a la pag. 5); 
 
e) tingui una particular atenció en l'elecció i en la formació dels germans cridats a formar 
aquestes Fraternitats Noves a les quals han d'estar també els germans de les Províncies 
locals; 
 
d) Per a la formació d'aquests frares es recorri a l'ajuda de la fraternitat de 
Notre Dame de Brussel.  
 
2.  Mantenim la presència de la OFM costat de les Institucions Europees. 
 
3.  Demanem de mobilitzar i incentivar la modalitat comunicativa de la UFME (lloc link de 
províncies i notícies derivades de les Províncies i Conferències) per facilitar la difusió de 
iniciatives. 
 
4 . Demanem d'organitzar cursos d'exercicis espirituals comuns en les diverses llengües, 
triant llocs significatius a Europa 
 
L'Assemblea dóna suport a la proposta sobre la situació d'Ucraïna presentada per fra Astijus 
Kungys , Ministre provincial del Santa Kazimieras ( Lituània ) , relativa a la necessitat de fer 
acords entre la Unió Europea i les nacions de l'Europa oriental (Ucraïna , Moldivia i Geòrgia ) 
 
Coneixedors d'haver estat guiats per l'Esperit i d'haver viscut junts dies intensos de pregària, 
fraternitat i aprofundiment, lliurem ara aquestes proposicions als germans del Consell 
Permanent UFME perquè ajudin a tots els germans presents al territori europeu a ser, amb 
el testimoni de vida personal i fraterna , operadors de nova evangelització . 

 

 
 

Els dies 14 i 15 d’octubre va tenir lloc a la 
Casa Espiritualitat de Vic la segona 
reunió de la nova Conferència Claretiana 
de Superiors Majors d’Europa. Tots els 
seus membres, convidats pel govern 
general, van participar amb goig a la 
Beatificació dels 23 màrtirs a Tarragona.  

El mateix dia de l’inici de l’Assemblea, al 
matí, es va celebrar una eucaristia d’acció 
de gràcies a la cripta del Temple-
Sepulcre del P. Claret.  

Va presidir el P. General i van participar, 
a més, tot el govern general i un bon grup 
de convidats que encara estaven a Vic i 
que representaven als diversos 

continents on està present la Congregació. En un ambient de família, vam agrair al Senyor el 
testimoniatge de fe i de fortalesa dels germans. 

   

Trobada de la Conferència Claretiana de Superiors Majors d'Europa 
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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. 

 

“Iniciació en la oració 
contemplativa 
[o en el silenci]”  

a càrrec de  Xavier Melloni, jesuïta 
 

«Estima el Silenci i et revelarà coses 
que cap llengua humana és capaç de dir 
i el Silenci t’unirà amb Déu mateix» 
(Isaac de Nínive, s.VII) 

 

Xavier Melloni (Barcelona, 1962) és antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió. Diverses immersions a 
l'Índia li han permès posar en contacte elements de la mística hindú amb la cristiana. Jesuïta i estudiós dels 

Exercicis Espirituals, té al mateix temps un ampli coneixement dels textos de les diverses religions. En la seva 

tasca com a acompanyant espiritual integra elements de diverses tradicions. És membre de Cristianisme i 
Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya i a l'Institut de Teologia Fonamental de Sant Cugat. 

Viu en el centre espiritual La Cova de Sant Ignasi, a Manresa. Entre les seves publicacions destaquen La 
mistagogía de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio (2001), L'U en la multiplicitat (2003), 

Relaciones humanas y relaciones con Dios (2006), Escletxes de Realitat (Fragmenta, 2007), El Desig 

essencial (Fragmenta, 2009), Voces de la mística (2009), El Crist interior (2010) i Vers un temps de 
síntesi (Fragmenta, 2011). És assessor de la col·lecció Sagrats i Clàssics de Fragmenta. 

 
 
 

 
Data: 30 de novembre de 2013, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 

         Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  
 Per correu electrònic: urc.info@gmail.com (nom i cognom – congregació) 
 Per telèfon 933 024 367 (horari: dilluns i dimecres de 16,30-19 i divendres de 10 a 13h) 

Preu: 20 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 XM 

 

Xavier Melloni parla de la iniciació en la oració contemplativa 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Benvolgut, benvolguda: 

El mes de gener de 2013 vam iniciar 
la proposta 15 MINUTS AL COR, 
quinze minuts de silenci, meditació i 
pregària diària al cor de Barcelona 
(plaça de Catalunya), la cor de la 
Jornada (al migdia, de 14:15h a 
14:30h) i al cor de cadascú, d’un 
mateix. 15’ AL COR és una iniciativa 
promoguda pel Centre Edith Stein de 
Pastoral Universitària de l’Arquebisbat 

de Barcelona, amb una xarxa de persones i institucions que ho recolzen. Es fa cada dia, de 
14:15h a 14:30h a la parròquia de Santa Anna, tocant a Plaça de Catalunya de Barcelona. 

Hi ha una cinquantena de voluntaris que sostenen, un cop al mes, la pregària. L'esquema és 
ben simple: cant inicial, lectura evangeli del dia, silenci 8-10 minuts, el Parenostre, una 
pregària final i cant. Abans i després, música meditativa per poder pregar. Un esquema 
simple en el que tothom s’hi pugui sentir bé. El públic no és el d’un primer anunci, sinó 
persones introduïdes en la vida espiritual rodada, i que busca un espai de silenci al dia. 
Aquesta és una proposta que volem anar consolidant amb el temps, perquè ens falta molt 
camí per recórrer. 
 
QUÈ ET DEMANEM, A TU? 
1. Que puguem comptar amb tu, a títol individual, un cop al mes per sostenir-conduir 
la pregària. 
2. Que, si cantes mínimament bé o toques algun instrument musical t’apuntis un dia al 
mes (o dos) per sostenir la pregària i els cants, perquè voldríem millorar pel què fa als 
aspectes formals. 
3. Que puguem comptar amb el suport de la teva comunitat, congregació, ordre 
religiosa, institució... de manera que els 15 MINUTS sigui una mostra d’un desig 
compartit de trobar la unitat en la diversitat i de col·laborar en viure l’evangeli. 
 
- OBERT CADA DIA. 15 minuts al Cor és una estona diària, de dilluns a divendres, durant 
tots els dies lectius. 
 
- EN UN FORMAT SIMPLE I REPETITIU. Cada dia preguem amb el mateix format, centrat 
en l’Evangeli, un estil de pregària apte per tots els estils i formes de fer en l’Església. Apte 
també per tots aquells que no tenen cultura religiosa ni monàstica. 
 
- AMB UNA FORMACIÓ EN EL SILENCI, LA PREGÀRIA I LA MEDITACIÓ. Et proposem 
cada mes una xerrada breu, de 10 minuts, per ajudar a viure des del silenci, a aprofundir en 
la meditació i la vida de pregària. 
 
- MICROCONFERÈNCIES QUINZENALS amb DINAR GRATUÏT INCLÒS: Paral·lelament 
hem iniciat unes micro-conferències de 10 minuts, de 14:30 a 14:40. Breus reflexions que 
ens ajudin a desencallar i viure a fons la nostra vida interior. Els dies que es fan aquestes 
micro-conferències convidem a dinar d’entrepans de forma gratuïta, per tal que la gent que 
treballa o estudia pugui retornar a la feina sense entretenir-se a dinar en un altre lloc. 

15 MINUTS AL COR et demana poc, però molt 
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- AMB UNA XARXA DE 50 PERSONES, que condueixen diàriament la pregària. L’esforç 
que et demanem no suposa gaire temps, només un migdia al mes. 
 
- 15’ AL COR és una iniciativa organitzada i 
sostinguda per una cinquantena de cristians, i 
un seguit d’entitats com són: Monestir de 
Poblet, Xarxa Mundial de la Meditació 
Cristiana, Delegació d’Apostolat Seglar, 
Delegació de Joventut, Cristianisme i Justícia, 
Centre Passatge, Catalunya Cristiana, Ràdio 
Estel, Sant Josep de la Muntanya, Parròquia 
de Crist Redemptor, Companyia de Santa 
Teresa de Jesús, Comunitat ADSIS, 
Franciscanes de la Nativitat, Frares Franciscans Caputxins, Moviment de Professionals 
Catòlics de Barcelona, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Parròquia de Santa Anna. 
 
- AMB UN SERVEI D’ESCOLTA. A més de pregar, posem al servei de joves, adults, un grup 
de persones disposades a escoltar tots aquells que s’acostin a Santa Anna durant aquesta 
estona. 
 
- UN ESPAI DE COMUNIÓ ECLESIAL En els moments que vivim ens sembla important 
generar un espai de comunió. 
 
Si pots ser voluntari un cop al mes fes un mail a: cedithstein@dpuniversitaria.org 
Més informació a http://15minutsalcor.com/ 
 a/e: HUcedithstein@dpuniversitaria.org - www.universitaties.catU 

 

 
 
ESGLÉSIA PLURAL – 19 octubre 2013 - Avelino Seco és un prevere càntabre, teòleg, 
doctor en Sociologia, i professor de Filosofia. Durant diversos anys ha estat consiliari de la 
JOC i de la HOAC, La seva tesi doctoral és el fonament d’aquest llibre sobre el bisbe Pere 
Casaldàliga, del que extraiem aquesta entrevista. 
 
Algunes de les frases destacades de Pere Casaldàliga: 

 “La fe sense política, no és cristiana.” 
 “Jo dic que només l’Església és Església quan salva, quan anuncia la Bona Nova, 

quan estimula la participació fraterna.” 
 “Això és el que cal dir a la joventut: que cal pregar, cal viure en contemplació. Cal 

donar gràcies als que ens han recordat la importància de l’Esperit que habita en 
nosaltres, l’Esperit amb dues ales, l’ala de la contemplació i la de l’impuls cap a la 
vida.” 

 “Pensant en les samarretes, és fàcil portar Jesús al pit, el difícil és tenir pit, coratge, 
per seguir Jesús.”" 

 “El seguiment és la millor definició de l’espiritualitat cristiana, el seguiment de Jesús 
amb l’opció pels pobres, el diàleg obert, la solidaritat.” 

 
-Hi ha persones que atrauen des de la distància perquè són espurnes d’esperança en un 
món mercantilitzat i en una Església que intenta sortir de l’hivern. Una d’aquestes persones 

Entrevista a Pere Casaldàliga 

http://15minutsalcor.com/
mailto:HUcedithstein@dpuniversitaria.org
http://www.esglesiaplural.org/author/admin/
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és Pere Casaldàliga, profeta embolcallat en poesia, les paraules sobre la sinodalitat, el paper 
de la dona, la col·legialitat, la coresponsabilitat, l’alegria, dites durant l’abril, semblen haver 
estat escoltades per Francesc. 
  
En els seus ulls penetrants i cor gran que s’exterioritza en uns braços llargs i unes mans 
expressives que semblen escapar sovint del seu cos. El germà Parkinson el manté en arrest 
domiciliari, però les nombroses visites i els correus 
abundants, sempre contestats, mantenen el seu 
cor ple de noms i de vida. 
  
Sortim a trobar-lo des de Santander Ernesto 
Bustio, capellà caminant de múltiples camins i 
acollidor de pelegrins, i jo. A Madrid ens uniríem a 
José Centeno, un capellà casat, que no cansat de 
recórrer i obrir solcs amb llavors de compromís 
social i eclesial. També ens esperava a l’aeroport, 
per fer el viatge, Maximino Cerezo (Mino , claretià 
com Casaldàliga i amic seu des dels anys joves. El 
Concili Vaticà II els va impulsar cap a Amèrica 
Llatina com a missioners claretians, l’un aviat 
arribaria a ser Bisbe al Mato Groso del Brasil, a la 
prelatura de Sâo Félix, i l’altre farà una gran tasca 
de conscienciació com a pintor (se li coneix com el 
pintor de l’alliberament ) omplint de murals 
diverses catedrals i esglésies del Brasil, Nicaragua, 
Bolívia i altres països llatinoamericans. Casaldàliga 
impregnat d’un Jesús Salvador que il·lumina la 
seva pastoral alliberadora i Cerezo plasmant, en 
bella pintura, camins d’alliberament (… ). 
  
Des d’allà ens dirigim a la casa on viu Pere amb la petita comunitat d’agustins: Paulinho, 
José Luis, agustí de Bolívia, i Joan, estudiant de teologia que està fent una aturada en el 
camí, un temps de pastoral i d’atenció de Casaldàliga. Es fon en una abraçada tendra i 
acollidora amb cada un de nosaltres. Es mostra amb l’encant de l’ancià ple de bondat que 
gaudeix amb els seus, i és que som molts als que ens considera i ens considerem seus. Ni 
tan sols el parkinson ha arrabassat la força dels seus braços (… ) 
  
Amb el so de fons d’uns galls i el cant dels ocells comencem l’entrevista. 
  
Ens agradaria que ens parlés de les Comunitats Cristianes de Base, què són i quin 
paper tenen en la renovació de l’Església. 
Arrenquen de la base, del poble i són la base de l’Església. Nosaltres diem al Brasil que es 
tracta d’ una nova manera de ser Església, jo hi vaig afegir: d’una nova manera de tota 
l’Església ser. El Bisbe Leonardo es va alarmar una mica. Pere, em va dir, això és una 
il·lusió. Seria la manera de ser l’Església: comunitari, fidel, unint la fe a la vida, amb la Bíblia 
a les mans del poble, amb capacitat de diàleg, tenint en compte l’ecumenisme; sempre hem 
dit que es donarà si es dóna el diàleg del poble amb la cultura. Ara el desafiament és la 
convivència, la convivència és el desafiament en tots els camps: en la família, al veïnat, a la 
feina, a la comunitat eclesial, la convivència és el gran desafiament. Els indis Minky diuen 
que “viure és conviure”. La convivència suposa que ens situem en l’Església en una actitud 
d’igualtat; d’igual a igual amb les altres esglésies, amb les altres religions, amb les altres 
espiritualitats, amb la humanitat. Hem de sortir d’aquesta visió macroecumènica, en comptes 
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de partir d’una actitud replegada sobre si mateixa; partir d’una visió oberta en comunió amb 
tots els altres moviments, espiritualitats i religions. Hem d’explicitar la nostra fe no com 
imposant una superioritat sinó contribuint amb la concreta història de Jesús de Natzaret. 
  
A Espanya les comunitats de base no són majoritàries, són grups reduïts amb una 
consciència especial, amb una consciència crítica, utòpica i transformadora, la 
parròquia és una altra cosa. Quin paper pot jugar la parròquia, seria ideal tota ella fos 
comunitat? 
Hauria de ser tota ella comunitat. Jo dic que no es tracta de discutir si són tantes o quantes, 
es tracta que tot sigui comunitat; m’agrada parlar de comunitarietat, que tot sigui comunitari 
des del Papa, que tot sigui participatiu, que, des de la pròpia situació de cada un, tot sigui 
contribució al conjunt. Les parròquies com a parròquia no tenen futur. Aquests dies la CNBB 
( Conferència Episcopal de Brasil ) està discutint sobre “Comunitat de Comunitats, una nova 
Parròquia “. Està comprovat que la parròquia com a tal es transforma en burocràcia i no 
estimula la participació real, s’entén, d’altra banda, que sigui necessari una referència 
jurídica, diríem canònica. Que siguin grups petits forma part de la condició de llavor, ferment, 
sal. Jo crec que s’ha superat ja la fase més rabiosa de relació entre comunitats i bisbes; hem 
après bastant a conviure; encara falta 
molt, però ja hi ha menys episcopalitis 
aguda. Si el bisbe o el capellà no ens 
accepta, doncs molt bé, no ens perdrem 
per això. La indignació ha de ser una 
indignació esperançada, en cas contrari 
estem vomitant bilis per tot arreu i no 
tenim res de bona notícia. El cristianisme 
és una mica més, no es tracta de viure la 
vida amargada, fiscalitzada. 
  
Els anomenats Nous Moviments en 
l’Església es diuen comunitats. Quin 
seria la decisió fonamental d’aquests 
nous moviments en el tema de ser comunitat? I una altra qüestió més: ¿ Es pot ser 
comunitat cristiana no política? 
La fe sense política no és fe cristiana. Pel que fa als nous moviments jo he viscut un detall 
interessant a Hondures. Estàvem en Quaresma, la cuinera dels claretians ens va dir que era 
neocatecumenal i va afegir: “nosaltres celebrem l’Eucaristia vostès celebren la Missa”, si es 
neguen a participar de la vida de la parròquia en certs moments, en certes coses; aquí 
també deixarien de ser Església. Jo dic als amics i amigues que cal participar de la missa del 
capellà almenys una vegada per mes, és la contribució als ancians i ancianes que participen 
totes les setmanes, aixecar-los l’ ànim; negar em sembla que és una actitud anticristiana. 
  
Podria explicar una mica més el que no pot haver fe sense política? 
No hi pot haver fe cristiana sense encarnació; encarnació és el misteri de l’entrada de Déu, 
de ple, en la nostra humanitat per mitjà de Jesús de Natzaret, i això suposa que assumim els 
desafiaments de cada dia. Tot és política, encara que la política no ho sigui tot. Jesús va dir 
que havia vingut perquè tots tinguessin vida, i la tinguin en abundància. Si no em preocupo 
de la terra, de la salut, de l’educació, de les comunicacions, fins i tot de les vacances per 
descansar, no m’estic preocupant de la vida humana. La vida a l’altre món és un assumpte 
de Déu, que Ell resoldrà molt bé, perquè hi haurà vida i vida en abundància per a tots. A 
nosaltres ens toca millorar la vida i universalitzar la vida aquí, en aquest món. I si l’Església, 
el Papa, els bisbes, els sacerdots, les monges i tots aquells que volem ser seguidors de 
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Jesús no fem política, no impulsem les conseqüències socials, polítiques i econòmiques que 
té la fe, quin testimoni d’amor donem? 
  
Tu abans distingies entre comunitarietat i comunitat. 
És una actitud de participació, de corresponsabilitat, que el papa sigui el Bisbe de Roma, 
que els bisbes participin realment de la col·legialitat que ara no existeix, corresponsabilitat de 
tots i de totes. Una actitud comunitària en la pròpia família, a la feina, un rector no hauria de 
decidir res per si sol i un pare de família tampoc. 
  
Actualment tots els consells de tipus pastoral, almenys a Espanya, són només 
consultius. Hi ha laics que s’enfaden i diuen: “jo per donar una paraula i després no 
entrar en les decisions finals prefereixo no entrar en l’embull” 
I tenen tota la raó. Els Sínodes són un fracàs, el mateix cardenal Arns, que va ser 
arquebisbe de Sao Paulo, i que participava dels Sínodes, ens va dir en una assemblea dels 
bisbes de Brasil que el Sínode és un fracàs per ser només consultiu, els bisbes parlen i a 
continuació la Cúria ho manega a la seva manera i apareix, després de dos o tres anys, un 
document signat pel Papa que ni el llegim. No va ser participatiu i està fora d’hora i de lloc. 

Quan s’està demanant aquests dies la 
reforma de la Cúria molts insisteixen en 
aquest aspecte: que els sínodes siguin de 
participació, de col·legialitat, de 
corresponsabilitat. 
  
El problema que tenim, apunta José 
Centeno, és que les comunitats a Espanya 
són totes de persones grans i no hi ha de 
joves, entren pocs joves, llavors ens 
plantegem: no en sabem, no els donem 
espai…? 
Es tracta de ser comprensius amb ells, cal 
reconèixer que estan vivint un procés 

personal i de grup que abans no s’imaginava; tota la problemàtica sexual abans es vivia 
clandestinament, ara amb la porta oberta; l’autoritat paterna es discuteix avui, el pare i la 
mare, els formadors no poden sentir-se  decebuts, han d’estimular la crítica, la indignació, 
però donant testimoni i actuant ells, també, en família, d’una manera participativa. 
  
Hi ha grups de joves, continua Centeno, jo tinc dos fills de 36 i 34 anys, que van estar 
a la JEC, van participar en grups reivindicatius de la Universitat, en associacions 
diverses, sempre han estat molt participatius en grups de solidaritat, en moviments 
feministes, juntament amb altres joves allà a Valladolid, molts d’ells sense feina. Són 
un grup molt interessant, però des del punt de vista del fet religiós i de la fe estan 
allunyats, no practiquen però estan oberts, no tenen inconvenient a participar amb 
comunitats de cristians o de Justícia i Pau o en els Cercles de Silenci, però l’Església 
la veuen com dues Esglésies, l’oficial amb totes les connotacions negatives que té a 
Espanya, i per altra banda la gent cristiana que estan, estem col·laborant en tot, grans 
i joves, però formar una comunitat cristiana amb ells és més complicat. 
Que participin en tot el que sigui justícia i pau. Se’ls pot demanar, també, una mica de 
comprensió, perquè de vegades una actitud radicalment negativa gairebé pot arribar a ser 
infantil. No es tracta de fer esglésies paral·leles, però es tracta de poder viure la fe 
paral·lelament amb celebracions, amb gestos de solidaritat, amb actitud de respecte. 
El que sí és cert en els joves que s’han format en grups cristians de base és que Jesús els 
atreu. 
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Cal partir d’aquí, però han de viure en comunitat. Cal convèncer-los que sense comunitat 
cap activitat humana funciona. No es tracta de sotmetre’s a la parròquia. Es pot viure 
paral·lelament i de tant en tant donar una contribució i un temps a la comunitat cristiana on 
viuen o se senten propers. Que no donin excessiva importància al sacerdot, que intentin 
viure la seva fe comunitàriament entre iguals. L’organització eclesial no ha de ser un 
impediment insalvable per viure la fe en Jesús comunitàriament. 
  
Jo sí que estic d’acord amb el que vostè diu. És veritat que simplement admirar a 
Jesús si no es viu comunitàriament hi ha un dèficit molt fort. Però, com superar la 
mala imatge que tenen de l’Església? 
S’està millor avui, l’Església està millor avui que ahir. Fins i tot entre els bisbes conservadors 
hi ha una tolerància a la joventut. Els que condemnen la teologia de l’alliberament i es 
queden al marge. Algun dels 
que eren candidats a Papa ha 
dit diverses vegades que la 
teologia de l’alliberament ha 
mort, a mi mai em van enviar la 
notícia de la defunció. No ens 
hem d’amargar, cal donar una 
contribució de pau i 
d’esperança, una esperança 
contra tota esperança, que és 
la nostra, una Esperança 
Pascual, que passa per la 
creu, però és una esperança 
invencible. Jo cito sempre 
aquelles paraules d’un soldat 
espanyol: “Qui va dir por 
havent-hi hospitals?”, I si fos 
més optimista diria: Qui va dir por havent-hi cementiris?, I si fos més optimista diria: Qui va 
dir por havent-hi  Pasqua? Som el poble de l’esperança, el poble de la Pasqua, la nostra fe 
cristiana és esperança, és confiança. Esperança confiada en el Déu de la vida, de l’amor, de 
la llibertat, de la pau, en el seu Regne. 
  
Partint que Déu parla a través dels fets, de la història i que els fets són tossuts, què 
voldrà dir-nos en aquests moments amb la manca de vocacions al sacerdoci, almenys 
a Europa? 
Aquí encara hi ha certes vocacions. Cal revisar tot aquest assumpte dels ministeris, des del 
Papa fins a l’últim cristià, el sacerdoci cèlibe ha de ser una opció, la dona ha de tenir tot el 
dret; resulta dramàtic i ridícul que es vulgui argumentar amb l’Evangeli per impedir a la dona 
la participació plena. No va ser Jesús qui va dir que devien ser dotze homes, hi ha situacions 
culturals que afecten avui a l’Església. La humanitat ha estat molt masclista i així continua, 
gairebé totes les cultures són masclistes. 
  
Hi ha un teòleg espanyol, no sé si li sona, Martínez Gordo, que diu que un dels mals 
fonamentals de l’Església és la marcada divisió sacerdots- laics. 
Cal insistir en l’Església ministerial. S’ha fet del ministeri l’essència de la llei cristiana quan el 
ministeri és només un servei. El baptisme, la inserció en la comunitat de Jesús, això és 
l’Església. Canviarà tot el que ara estem reclamant i que sembla impossible realitzar; 
canviarà respecte a la dona, pel que fa a la divisió sacerdot – laic, pel que fa a la visió de la 
sexualitat, pel que fa al diàleg ecumènic. Ja està canviant en part. 
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Pel que coneix del Papa nou i de Llatinoamèrica, creu que serà capaç de trencar amb 
la cúria o d’organitzar d’una manera diferent el govern de l’Església? 
No serà fàcil, no ens podem fer la il.lusió que desmunti tota la cúria, però està introduint 
falques, el nomenament del superior general dels franciscans per al Dicasteri de la vida 
religiosa em sembla un pas, és un missatge que envia; si es fica amb altres càrrecs forts de 
la cúria en una línia així ja es veurà el que passa. Cal fer la transició d’una època integrista, 
autoritària, de tenir tota la veritat, a una època de diàleg, avui dia, per a molts, és fonamental 
que s’equiparin totes les religions. 
  
És molt important no només l’ecumenisme entre cristians sinó el diàleg amb totes les 
religions, però hi ha certa por a diluir-se per part dels responsables jeràrquics. 
Això va ser una angoixa de Benet XVI, una por que es diluís l’Església durant el seu mandat. 
El diàleg interreligiós suposa un cert coratge per superar l’actitud de teologar amb certa 
naturalitat dient que “fora de l’Església no hi ha salvació”; ara de sobte ens diuen que hi ha 
salvació a tot arreu. Jo dic que només l’Església és Església quan salva, quan anuncia la 
Bona Nova, quan estimula la participació fraterna. El món és plural, Déu és més gran que 
totes les religions. És evident que cal saber conjugar una actitud de diàleg obert i una actitud 

de llibertat a la pròpia identitat, no es 
tracta de ser catòlics vergonyants sinó 
de viure amb naturalitat i elegància la 
pròpia fe. Només hi ha diàleg amb una 
actitud adulta contribuint amb la teva 
identitat a la identitat dels altres. 
  
Vostè segueix estant molt al dia en 
teologia, quins teòlegs espanyols 
segueix, llegeix més? González Faus, 
Queiruga… 
Queiruga és amic nostre, va estudiar 
amb nosaltres. És una gran figura, dels 
millors teòlegs espanyols. Ha tingut la 

sort de tenir dos bisbes amics, i per això no ho han condemnat obertament, crec que eren 
companys d’estudis i que el recolzaven, també ell és molt gallec i sap dir les coses. 
  
A més és un home de Déu, que és molt important. 
Això és el que cal dir a la joventut: que cal pregar, cal viure en contemplació. Cal donar 
gràcies als que ens han recordat la importància de l’Esperit que habita en nosaltres, l’Esperit 
amb dues ales, l’ala de la contemplació i la de l’impuls cap a la vida. 
Hi va haver una època, els primers anys de la Teologia de l’Alliberament, eren anys de 
revolució marxista a Amèrica Llatina, l’Església vivia amistançada amb l’Estat, aquells que 
tenien consciència revolucionària renegaven d’aquesta Església. Ara amb motiu del nou 
Papa ha sortit per tot arreu l’actitud de la jerarquia argentina. Quant els va costar als bisbes 
argentins reconèixer que Angelelli era màrtir!, Quant els va costar reconèixer que va ser 
l’exèrcit el que el va matar! Varem organitzar uns actes en ocasió de l’aniversari d’Angelelli, 
a l’Argentina, i només hi havia dos bisbes. 
  
Tornant a Torres Queiruga i aquests pocs teòlegs que no són dogmàtics, dialoguen 
amb els homes de ciència sense voluntat impositiva, amb el món modern de 
mentalitat il·lustrada, intenten donar raons de la seva fe. Jo, continua José Centeno, 
després de jubilar-me he estat anant a cursos d’història a la universitat de Valladolid, 
sobretot d’història contemporània quan preparava el llibre sobre capellans obrers. Jo 
veia allà, en el món dels professors, que hi ha un descrèdit respecte a l’Església, 
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perquè quan apareixen els bisbes no donen raons, no són racionals, són contundents. 
A la universitat no s’admeten aquestes postures. 
Tenen tota la raó en no admetre aquestes postures. 
  
Quan va sortir el llibre, el professor em va convidar a parlar del llibre en una classe. El 
meu fill treballa a Comissions Obreres, en una fundació d’ajuda a sindicalistes del 
Tercer Món, tenen un ateneu cultural; llavors em va preguntar el meu fill: ” per què no 
presentem el llibre en l’ateneu?” Jo li vaig dir que aquest tema de capellans no 
interessaria massa en aquell fòrum. Sí, sí, em va contestar. I el van acollir molt bé, va 
anar-hi molta gent. Hi van anar molts de Comissions, antics militants, antics militants 
jocistes. El que jo vull dir és que hi ha un allunyament només parcial. A vegades 
porten a la universitat a alguns teòlegs, fa poc ha estat Juan José Tamayo, però volen 
persones que donin raons de les coses i no siguin contundents, això no ho suporten 
en el món de la universitat. 
Hem de reconèixer obertament els errors de l’Església, les inconseqüències de l’Església, no 
podem justificar l’injustificable, però es tracta de dir, també, que hi ha molta Església i que és 
honesta, és conseqüent. 
  
Sí que saben veure la part positiva. Amb freqüència, des de fa uns anys, els 
periodistes sí que fan distinció, parlen d’aquests missioners que estan a l’Àfrica i són 
els últims que se’n van quan hi ha seriosos perills; fan una certa distinció, els tracten 
com una honrosa excepció d’alguns, els de baix. 
Tenen ganes d’un diàleg de veritat. En el fons tothom és capaç de tenir una actitud lúcida. Jo 
veig que accepten que es qüestioni tant la creença com la increença. Per això deia jo que 
estem avui millor que ahir. Cal evitar l’esperit triomfalista, però cal evitar, també, l’esperit 
derrotista i tornar a Jesús de Natzaret. El seguiment és la millor definició de l’espiritualitat 
cristiana, el seguiment de Jesús amb l’opció pels pobres, el diàleg obert, la solidaritat. 
  
En tot el que vostè ens ha estat dient hi ha una cosa clara: no hi ha fe sense política, 
no hi ha fe aïllada sinó comunitària, és molt important ajuntar-se per pregar amb 
prevere o sense prevere. Quina importància dóna vostè al que deia Rhaner sobre el 

cristià del segle XXI que serà 
místic o no serà?, Quina 
importància dóna a la pregària, a 
ser contemplatius? 
S’ha guanyat en el món en 
personalisme, entès en la línia de 
Mounier, i aquest personalisme 
autèntic exigeix interioritat, 
contemplació. Es pot fer, s’ha de fer 
comunitàriament, per això cal 
estimular les celebracions en grups 
petits, cal estimular certs 
moviments. Ens preguntàvem 
respecte a la base de la Jornada 
Mundial de la Joventut, és ambigua: 

d’una banda es pot criticar una voluntat triomfalista de l’Església, ajuntar tots els milions 
possibles per omplir l’espai, però hi ha elements positius. El que dificulta és que tenim una 
Església que és Estat i el Papa és cap d’Estat i això, d’entrada, ja provoca uns entrebancs 
insuperables, la reforma de la Cúria hauria de tenir, com a primer pas, l’automàtica 
desaparició de l’Estat Vaticà i el Papa deixar de ser Cap d’Estat. Això hauria de ser 
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elemental, només cal pensar una mica en les altres religions. Què vol dir que per ser Cap 
d’Estat es posi tot el país cap per avall? 
  
Mino Cerezo: jo no et pregunto, jo les preguntes me les faig a mi mateix. Jo em dic 
que, en el fons, el problema no és creure en Jesús, sinó creure com va creure Jesús, 
em sembla que no entrem per aquí. Per creure com va creure Jesús és important el 
tema de l’oració, perquè Jesús creia pensant en els altres, pregava pensant en els 
altres. Pujava a la muntanya sol, deixava als apòstols, es passava la nit sencera, però 
tornava a estar amb la gent, a anunciar el Regne de Déu, és a dir, col·locava l’oració 
en l’horitzó de la praxi, i això em sembla que ens està faltant. La gent jove creu en 
Jesús, però la meva pregunta és per a ells i per a nosaltres, els vells. Estem creient 
com Jesús, no només en Jesús ? 
Pensant en les samarretes, és fàcil portar Jesús al pit, el difícil és tenir pit, coratge, per 
seguir Jesús. 
 
 
 
 
 
Professor: Anton Maria Vilarrubias i Codina 
cmf. 

 
Lloc:  Aula 1 de la Facultat de Teologia, C/ 
Diputació-Barcelona. 
 
          Formació permanent. 
Dijous 7 de novembre: 
 ARMÈNIA dels orígens fins el 1639 
Dijous 14 de novembre: 
 ARMÈNIA des de 1639 fins el 1920 
Dijous 21 de novembre: 
 ARMÈNIA des de 1920 fins avui. 
 
Hora: de 10:00 a 11:30 h. 
 
 
 
 
Jesuïtes, 25 oct. 13 

"Nosaltres, els provincials dels Jesuïtes, com a superiors majors d'Orient Mitjà i d'Europa, 
acollim les recents paraules del Sant Pare sobre Síria. Amb tota la seva força ha alertat 
l'opinió pública internacional sobre la tragèdia d'aquest país i ha demanat «...a totes les parts 
en conflicte que escoltin la veu de la seva consciència i que no es tanquin exclusivament als 
seus propis interessos». Amb ell, també nosaltres declarem que «mai l'ús de la violència no 
ha portat com a resultat la pau», sinó que l'únic camí cap a la pau és a través d'una cultura 
d'encontre i de diàleg. 
 
Passos cap a la pau 
Per tant, ens alegrem de la fi de les amenaces d'atacs aeris contra Síria i donem suport al 
procés que té per objecte la destrucció de les armes químiques que hi ha en territori sirià. 
Donem la benvinguda a una conferència de pau per a Síria que comença ara i urgim a 

Armènia 
Un poble arrelat en la fe cristiana, amb la història en contra 

 

Declaració dels provincials jesuïtes d'Europa i de l'Orient Mitjà sobre Síria 
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procurar que aquest procés avanci d'una manera ràpida, valenta i ferma. Demanem a totes 
les parts en conflicte i també a la comunitat internacional: 
· Cercar urgentment un alto el foc garantit per una autoritat internacional. 

· Establir un full de ruta que prepari la trobada 
de totes les parts en conflicte. 
· Convocar una conferència de pau que 
assoleixi un acord comú i que salvaguardi la 
vida del poble sirià. 
 
Mobilització social i civil 
Al mateix temps i una vegada més, fem una 
crida a la mobilització de la societat civil i de 
les organitzacions socials per a ajudar el poble 
de Síria, que afronta una de les més 
importants tragèdies humanitàries d'aquest 
segle. Continua sent una necessitat urgent 

l'atenció de les persones refugiades, tant dins com fora del país (aproximadament la quarta 
part del total de la població), l'abastiment d'aliments, medicaments i ajudes mèdiques, 
l'alliberament d'ostatges i persones detingudes, i l'obertura de les institucions educatives. 
 
Els interessos en joc 
També volem cridar l'atenció sobre la necessitat del reconeixement i la designació dels 
interessos que estan realment en joc, tant en l'àmbit local, com regional i internacional, i que, 
desgraciadament, no sempre corresponen als interessos del poble de Síria. Particularment, 
volem fer una crida a la reflexió sobre les conseqüències de la producció i el comerç 
d'armes; demanem que cessi l'entrega i la venda d'armes a les parts en conflicte. 
 
Discerniment necessari 
Amb la més àmplia comunitat internacional, voldríem igualment urgir al rebuig a tot suport, 
tant militar com diplomàtic, a cadascuna de les parts que advoquen obertament per alguna 
forma de violència, 
fanatisme o extremisme. 
El respecte a la dignitat de 
la persona i als drets 
humans hauria de 
constituir un criteri i un 
punt preliminar i primari de 
referència per a qualsevol 
ajuda material. 
 
Les comunitats 
cristianes a Síria 
Finalment, volem fer referència d'una manera particular al maltractament i l'acarnissament 
que pateixen les comunitats cristianes que viuen a Síria. Aquestes comunitats, presents a 
Síria des dels orígens del cristianisme, constitueixen un element inseparable del seu 
entramat social i de la seva riquesa cultural, i contribueixen activament al seu 
desenvolupament. Les solucions que proposen l'exili o l'eliminació d'aquestes comunitats 
són inacceptables. Volem donar el nostre suport i ànim a aquestes comunitats cristianes, 
estem segurs que poden tenir un paper molt valuós dins les seves societats, sent testimonis 
fidels de l'Evangeli: un evangeli que crida a la pau, la justícia, el perdó, l'entesa i la 
reconciliació". 
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La Unió de Religiosos de Catalunya tracta en la seva assemblea anual qüestions 
actuals de l’Església samaritana, la situació política i la crisi econòmica 

ORI0L DOMINGO – La Vanguardia 27 d’octubre 2013 

Barcelona Dret a decidir en consciència, relació eclesial entre Espanya i Catalunya, Església 
samaritana, crisi social i econòmica, beatificacions i perdó són qüestions tractades en 

l’assemblea anual de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC) 
pel seu president, el claretià 
Màxim Muñoz (Zarza Capilla, 
Badajoz, 1958). 
 
Sobre el “pacte pel dret a decidir” 
aprovat fa un any pel Parlament, 
Màxim Muñoz afirma: “Com a 
cristians i com a religiosos ens 
plantegem la manera 
d’acompanyar el nostre poble. No 
és fàcil de respondre, però hi ha 
al menys aquest punt de partida 
(dret a decidir) que com a 
cristians hauríem de poder 
defensar. Així ho recull el 
pensament social de l’Església 
sobre els drets dels pobles i ho 
han manifestat el nostres bisbes 
aplicant aquesta doctrina al cas 
concret de Catalunya”. 

El president dels religiosos de 
Catalunya fa una distinció: “La 
junta directiva de la URC s’ha 

adherit al Pacte pel Dret a Decidir perquè creiem que no es tracta de cap posició política, 
com sí que ho és decidir-se per una de les diverses opcions que es plantegin a la consulta 
(Estat propi, continuar com autonomia d’Espanya, etcètera) que cadascú haurà de prendre 
en consciència”.  

Màxim Muñoz també reflexiona sobre la relació difícil entre Espanya i Catalunya en les 
comunitats i congregacions religioses. Diu: “Hem de reconèixer que no l’estem vivint bé, com 
tampoc s’està vivint béa nivell de Conferència Episcopal Espanyola ni de la 
ConferènciaEspanyola de Religiosos”. 

Una altra qüestió tractada està relacionada amb la paràbola significativa de Jesús sobre el 
samarità. El bon samarità pertany a un poble menyspreat i està fora de les estructures 
religioses però, a diferència del sacerdot i del ric, ajuda els que pateixen. 

En aquest sentit, Muñoz reflexiona sobre els missatges i els gestos de Jorge Bergoglio des 
que va ser escollit Sant Pare. “El papa Francesc –explica– ens invita a construir una 
Església samaritana, que va cap a les perifèries del dolor i de l’exclusió. Una Església que va 
a l’essencial de l’Evangeli i des d’allà situa la doctrina i lamoral al seu lloc. Una Església més 
participativa en l’exercici del govern, més transparent en la gestió dels béns econòmics, on la 

JORDI ROVIRALTA 
El claretià Màxim Muñoz, president de la Unió de Religiosos de 
Catalunya 

Decidir en consciència 
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dona trobi la dignitat i la participació que li correspon i que ara no té. Una Església acollidora 
dels cristians que es viuen en una situació irregular”. 

En aquest context, Màxim Muñoz fa una crida a “no oblidar les víctimes d’una crisi que 
continua fent estralls”. L’assemblea de religiosos expressa el “suport a tants germans i tantes 
germanes nostres que, amb capellans i laics, creients i no creients, treballen en situacions i 
entitats dramàticament marcades per la precarietat econòmica”. Totes aquestes persones 
són “el rostre de l’Església samaritana que vol impulsar el papa Francesc”. 

Un darrer assumpte és el de les recents beatificacions massives a Tarragona i el perdó. A 
Màxim Muñoz li hauria agradat “una mica més d’autocrítica eclesial en algun punt de 
l’homilia”. I conclou amb aquestes paraules: “Un dels fruits d’aquesta beatificació podria ser 
plantejar-nos seriosament fer un procés de perdó i reconciliació que posi unes bases més 
sòlides a la nostra convivència i als nostres projectes de futur. Els religiosos i les religioses hi 
podem contribuir molt. També caldrà revisar la forma més adequada de celebrar aquestes 
beatificacions. Potser una celebració tan massiva no és la manera més encertada”. 
 
 
 
 

 
(Jordi Llisterri / Laura Mor –
CR, 28/10/2013) 
Un dels nuclis de la vida 
dels religiosos i de les 
religioses continua sent 
l’opció per viure en 
comunitats. L’espai i la 
família on comparteixen la 
seva opció personal de 
seguiment de Jesús. Però 
aquestes comunitats fa 
temps que estan canviant. 
No només perquè siguin 
menys que fa uns anys, 

sinó perquè han fet noves opcions per un seguiment més radical de l’Evangeli i per estar 
més a prop de la gent.  

És el que van compartir en la darrera assemblea de la Unió de Religiosos de Catalunya amb 
la teresiana Cristina Martínez, expresidenta de la URC i actualment consellera del govern 
general de les Teresianes a Roma. 

Dins les comunitats han canviat les relacions i el superior ja no és el que “mana” sinó el qui 
“lidera i acompanya”. I moltes comunitats de religiosos viuen en pisos, no en grans cases o 
col·legis, i això “ens ajuda a ser més propers a la gent i a unes relacions més familiars”. 
Aquest moviment també ha accentuat la presència en barris més perifèrics, per compartir “el 
patiment dels altres”. Això abans que en parlés el papa Francesc, ja que ell també havia fet 
aquesta experiència a Buenos Aires. 

Són alguns dels canvis que descriu Cristina Martínez en aquest vídeo, que resumeix els 
temes que es van plantejar en l’assemblea de la URC i que podeu ampliar en el 
darrer número de l’Horeb. Una vida en comunitat de persones que “volem seguir a Jesús 
junts, i no veure qui arriba primer” i que manté una dimensió profètica d’anunci i de denúncia, 
que “mostra que és possible una alternativa”. 

 

Cristina Martínez: 

“Ja fa temps que des de la vida religiosa anem a les perifèries” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/12231
http://catalunyareligio.cat/documents/2013/Horeb20131024AssembleaURC.pdf
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En memòria de Mn. Francesc Muñoz Alarcón 
28/10/2013 – Arquebisbat de Barcelona 

El dijous 24 d’octubre de 2013, a les 19.15h, mentre uns 
companys resaven les Vespres en veu alta, com ho feien 
habitualment a la seva habitació, s’adormí en la pau del Senyor 
Mn. Francesc Muñoz Alarcón, als 95 anys d’edat i 70 anys de 
ministeri sacerdotal. Amb la seva mort, desapareixia un dels 
preveres que han viscut una molt llarga i intensa etapa de la 
història de la nostra Arxidiòcesi. 

Va néixer a Barcelona el 7 de juliol de 1918. Va fer tots els 
estudis eclesiàstics al Seminari Conciliar de Barcelona amb les màximes qualificacions, i fou 
ordenat prevere el 20 de març de 1943. L’any 1955 va obtenir la llicenciatura en Dret 
Canònic a la Universitat Pontifícia de Comilles. El mateix any 1943, Mn.Vicente Lores, rector 
del Seminari Conciliar, el proposà al Dr. Modrego, recent nomenat aleshores com a bisbe de 
Barcelona, com a secretari i familiar. Fou aquest el servei que condicionà tota la vida de 
Mons. Francesc Muñoz, el qual juntament amb Mn. Josep Comas Gros, varen estar al costat 
del Dr. Modrego fins a la seva mort.   

Altres càrrecs que va compaginar amb el de secretari particular del Dr. Modrego, foren 
aquests: Prior de la casa d’Infants Orfes del carrer Montalegre (1945), consiliari de 
l’Agrupació Nostra Senyora de Montalegre (1952), consiliari diocesà de les Joves d’Acció 
Catòlica (1955), beneficiat del Col·legi de Sant Sever (1952), Jutge pro-sinodal (1957), 
administrador de l’antic Hospital de Sant Sever (1958), secretari de la Comissió encarregada 
de preparar el Sínode diocesà (1960), professor de Dret Públic Eclesiàstic al Seminari 
(1955), professor de Teologia Moral al mateix Seminari (1963), consiliari de l’Adoració 
Nocturna del Santíssim Sagrament (1965), delegat de l’Arquebisbat al Congrés Eucarístic 
Nacional de Sevilla (1967),vicari episcopal per a les Ordres, Congregacions religioses i 
Instituts Seculars (1967), càrrec que va exercir molts anys i li fou renovat diverses vegades. 
El mateix li va succeir en el càrrec de president delegat episcopal a l’Obra Benèfico-Social 
del Nen Déu (des del 1971). També fou un gran col·laborador de Mons. Gregori Modrego en 
l’organització del Congrés Eucarístic Internacional, celebrat a Barcelona l’any 1952. L’any 
1986 fou nomenat degà del capítol de la catedral, de la que era canonge des de l’any 1965. 
El 31 de juliol de 1993 fou acceptada la seva petició de jubilació i el 23 d’agost del mateix 
any fou nomenat Prelat d’Honor de Sa Santedat el Papa que li atorgava el títol de 
Monsenyor. 

Els darrers anys de la seva vida terrenal els passà a la Residència Sacerdotal de Sant Josep 
Oriol, on era molt estimat pels seus germans preveres, als que estimava amb un afecte 
fraternal. A la capella d’aquesta Residència el divendres 25 d’octubre, a les 11h, es va 
celebrar una missa concelebrada pels mossens de la casa. La presidí Mons. Pere Tena, 
bisbe auxiliar emèrit, el qual va recordar que, durant els anys 40 del segle passat, quan ell 
entrà al Seminari Major per fer els estudis de Filosofia, Francesc Muñoz era un dels 
seminaristes que cursaven la Teologia i que feien com de preceptors i germans grans dels 
que estaven a la secció dels “filòsofs” (eren els anomenats ayos). 

El dissabte 26 d’octubre, a les 12h, es va celebrar la missa exequial a la catedral de 
Barcelona, presidida pel Sr. Cardenal Lluís Martínez Sistach, que concelebrà amb Mons. 
Pere Tena, i amb 44 preveres, entre els quals hi havia els Vicaris Episcopals, Mn. Jesús 
Sanz, Mn. Salvador Bacardit i Mn. Segimon Garcia; Mn. Sergi Gordo, Secretari general i 

Fou durant molts anys vicari episcopal per a les Ordes, Congregacions 
religioses i Instituts Seculars 

http://www.arqbcn.org/node/5252
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Canceller de l’Arquebisbat i els membres del Capítol de la catedral, presidits pel Dr. Joan 
Guiteras. Varen assistir al Sr. Cardenal els diaques Mn. Jordi-Albert Garrofé i Mn. Xavier 
Rius. Un gran nombre de fidels, entre els quals nombroses religioses, omplien la catedral. El 
dol familiar estava presidit pels seus nebots i els fills i filles d’aquests. El Cor Francesc Valls 
interpretà diverses composicions a l’ofertori i a la comunió. Tota l’assemblea inicià la missa 
amb el cant gregorià del Requiem aeternam dona eis, Domine,mentre el fèretre era introduït 
al cor de la catedral. 

Es varen fer aquestes lectures bíbliques:  2 Co 4,14-5, salm 22 (El Senyor és el meu pastor) 
i Jn 6,51-58. A l’homilia, el Dr. Martínez Sistach, va dir que pregaven per una “persona molt 
estimada que ha fet un gran servei a la diòcesi durant 95 anys de vida i 70 de ministeri 
sacerdotal. Després d’explicar el sentit cristià de la mort,  “la nostra germana que fa camí 
amb nosaltres i ens obre el pas a la vida eterna en Déu”, invità els presents a donar gràcies 

a Déu per la vida del nostre 
germà Francesc. “No es pot 
fer un panegíric en aquests 
moments, però sí que 
podem recordar el seu llarg 
servei com a secretari i 
familiar del Dr. Gregori 
Modrego, com a consiliari 
dels laics, com a consellers 
de religiosos i religioses, 
com a president de diversos 
patronats al servei dels 
malalts, dels infants i dels 
ancians, dels pobres i dels 
necessitats. “El Dr. 
Francesc Muñoz ha passat 
fent el bé com Jesucrist. Ell 
no creava problemes, sinó 
que intentava de resoldre’ls 

i feia el bé a tothom. Com a pastor diocesà, em plau agrair-li el seu servei i li demano que 
sigui davant de Déu l’intercessor per les intencions de la diòcesi, sobretot per l’increment de 
les vocacions sacerdotals. Que el Senyor, al que tant ha servit, el tingui a la seva glòria i que 
des d’allí intercedeixi per tots nosaltres. Amén.” 

Al final de la missa, dues persones varen donar les gràcies. En nom dels religiosos i 
religioses, una germana de la Congregació de les Carmelites de la Caritat o Vedrunes, va 
recordar que durant 60 anys el Dr. Muñoz havia estat el seu amic i conseller espiritual, i va 
dir d’ell que “ha viscut una vida variada, fecunda, sempre positiva, era ferm en les seves 
conviccions, pietós i bo; gran protector d’obres socials i servidor dels seus germans”. En nom 
de la família, un dels nebots el recordà com a “home dedicat a Déu i als altres, com a 
consellers espiritual de la família. Els darrers temps, quan el visitaven, ens deia que ja 
desitjava anar cap a la vida eterna, per poder veure el misteri de Déu, per retrobar-se amb la 
seva mare i el seu pare, i amb tot ells altres éssers estimats”. I acabà dient: “Un ésser de 
llum ha tornat a casa. Ara és pura llum, pur amor. Gràcies, tiet Francesc”. 

Abans del comiat final, segons el ritu exequial, el Sr. Cardenal donà les gràcies a la família 
per l’amor que ha tingut al Dr. Muñoz, a les persones que el visitaven a la Residència 
sacerdotal, a les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu, que varen tenir cura d’ell a la 
Residència Sacerdotal, i a tots els presents. 
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El Monestir de St. Daniel de Girona (www.santdaniel.com), 
que està format per una petita comunitat de monges 
benedictines, compleix mil anys. Paradoxalment, aquest 
mil·lenari està rejovenint la comunitat, perquè viuen, com 
afirma la priora, M. Assumpció Pifarré, «amb molta il·lusió, 
energia i responsabilitat aquesta celebració». 
 
Què signifiquen aquests mil anys? 
Per a la ciutat, per al bisbat i per a Catalunya signifiquen una 
redescoberta de la seva història. Donar a conèixer la 
contribució del monestir a la construcció de la ciutat i del país 

tal com el coneixem avui és un dels nostres objectius. La comunitat viu el mil·lenari amb la 
gran responsabilitat de ser successores de totes les monges que al llarg de mil anys han 
aixecat i han tingut cura del Monestir. I, sobretot, amb el gran repte de mantenir ferm, viu i 
actual el testimoni de fe benedictí després de tants segles. 
 
Com viuen la fe?  
La fe en Crist la vivim intensament. El mateix mil·lenari és una materialització d’aquest 
misteri. Com és que nosaltres, aquesta comunitat relativament petita actual, som aquí, avui, 
celebrant mil anys? El nostre dia a dia és d’una gran senzillesa. Estimem i ens sentim 
estimades. Preguem i treballem.  
 
Com ensenyar que la fe no és autèntica si hom no se sap estimat pel Creador? 
Amb el nostre propi testimoni. Qui s’apropi al Monestir serà acollit com el Crist, podrà veure i 
viure la senzillesa i la profunditat de les nostres vides. L’hostatgeria, l’acollida benedictina —
aquest precepte benedictí— crec que pot ser una porta a la descoberta de la universalitat de 
l’amor del Creador. 

 
 

 

Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent presenta su nuevo 
libro La impulsividad, aplicaciones clínicas 

La Impulsividad, aplicaciones clínicas de Jaume Celma y 
Francesc Abella es el primer libro de la colección Profesionalidad, 
dedicada a la publicación y divulgación de obras relacionades con 
las ciencias de la salud. 

El libro pretende enfatizar la importancia de “la impulsividad” y hacer 
un paréntesis para poder reflexionar, compartir orientaciones, estudios 
clínicos e investigaciones y disfrutar del camino recorrido y por recórrer 
en su investigación y estudio. La impulsividad, aplicaciones clínicas es 
una recopilación de algunes ponencias presentadas el pasado 12 de 

Noviembre de 2012 en el III Simposio sobre la Conducta Impulsiva (en concreto 4 
ponencias), a la vez que incluye diversos textos todos con un nexo común: “la impulsividad” 
con el objetivo de profundizar en las capacidades ejecutivas del cerebro y más 
específicamente en el fallo de los mecanismos cerebrales encargados de suprimir 
respuestas automáticas o aquellas guiadas por la recompensa, inadecuadas para las 
demandas actuales. 

Ediciones San Juan de Dios – Campus Docent presenta su nuevo libro 

Oscar Bardají entrevista a M. Assumpció Pifarré: “Monestir mil·lenari” 

http://www.santdaniel.com/
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Cada dos anys, (des de 2003) en el 
tercer dissabte del mes de novembre 
celebrem les Jornades Matrimoni i 
Família com resposta al nostre carisma 
familiar.. 

Concretament, en 2013 serà el dissabte 
dia 16 de novembre a  l‘Auditori del 
Col·legi Pare Manyanet de Les Corts 
(Barcelona). 
Estan dedicades als “Fills en la família i 
en l’Església” 
 
El P. Jesús Díaz, Superior General, 
presentarà les Jornades i farà la cloenda, 
presidint l’Eucaristia. 
 
Presentaran  ponències: 

Jesús Renau SJ, Professor de teologia 
espiritual parlarà sobre “Educar els fills 
en l’austeritat”. 

Margarida Bofarull, religiosa del Sagrat 
Cor de Jesús, metgessa y teóloga, 
parlarà de “L’autoestima en las 
persones”.  

Maria Aurora de Santiago, Psicòloga 
clínica, presentarà “L’eix, som família”,  

Per cloure la jornada, el cantautor Rafa 
Sánchez, amb la seva veu i  guitarra, 
ens donarà un concert titulat: ”Música y 
paraula”. 

 
Com és tercer dissabte de mes, dedicat a 
la Formació Permanent dels Religiosos 
de la Delegació, també ens podrem 
beneficiar amb l’assistència. 
 
Prepara les Jornades una Junta formada 
per tres matrimonis: Llorenç Macias y 
Neus Borràs: Vicente Amadoz y Maria Aurora de Santiago; Sebastià Seguí y Margarida 
Mercadal, y els religiosos Agustí Jiménez, Josep Maria Joanpere i Pere Mas. 
 
Horari. Inicia a les 10 del matí, Inclou dinar. I acaba amb l’Eucaristia, a les 18,15. 
 
Per informació adreçar-se a Maria Aurora de Santiago. Telèf.. 630 27 22 92. 

 

VI Jornades Matrimoni i Família – Manyanet Solidari 
“Els fills en la familia i en l’Església” 
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Títol 1. EN QUIN JESÚS CREIEM 

2. LES NOVES GENERACIONS (MADURESA HUMANA I 
ESPIRITUAL ) 

Data 19 d’octubre de 1013  

Font Jornada de Formació Permanent de l’URC 

Publicat 31 d’octubre de 2013 

Aquest document s’inclou en la mateixa tramesa de l’Horeb. 

 
   

 
 

Josep Gil i Ribas és un dels grans teòlegs de 
Catalunya, un home lliure i compromès amb 
les persones, l’Església i el món. Doctor en 
Teologia, capellà de l'arquebisbat de 
Tarragona, professor emèrit de la Facultat de 
Teologia i membre numerari de la Reial 
Acadèmia de Doctors de Catalunya. És autor 
dels 10 volums de la “Història del pensament 
cristià”. “Signes dels temps” entrevista el 
teòleg Josep Gil. 

Altres temes: 
- Reportatge sobre el Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines. 
- “Any de la fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen en 
què creuen i per què creuen. 
- “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Corbera de Llobregat. 

 
Data: 3 de novembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    NOVEMBRE | 2013 
1 dv Tots Sants 

4 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1  

5 dm URC - Junta directiva 

7 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

Agenda URC 2013-2014 

Servei de Documentació: “En quin Jesús creiem?” 

 

TV3 Signes dels Temps: «Homenatge a Josep Gil» 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

12-14 dm-dj Assemblea general de CONFER 

18 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

25 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: P. Xavier Melloni 

 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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