
    
 
 

      

 
De dreta a esquerra. Asseguts: Màxim Muñoz, Eulàlia Freixas i Lluís Serra. Drets: Pascual Piles, Pilar Rovira, 
Rosa Masferrer i Agustí Borrell. 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 7 de novembre de 2013                                                                ANY VI. núm.      

Junta Directiva de l’URC en la seva reunió del 5 d’octubre 
 

120ª Reunió d’Abats i Provincials (RAP) 
a la cúria provincial dels salesians a Can Prats 

120ª Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Can Prats 
Crisi de les vocacions religioses? És culpa del zapping 
Lourdes Perramon, superiora general: «Les oblates hem estat 

sempre a les perifèries» 
Conferència Episcopal Tarraconense: reunió 208 
Montserrat Espinalt: «Les Germanes Carmelites Vedruna ens 

adherim al Pacte Nacional pel Dret a Decidir» 
20 de novembre. Jornada marista dels drets dels infants 
La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 
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El dia 30 d’octubre, dimecres, s’he celebrat la 120ª reunió d’Abats i Provincials (RAP) a la 
cúria dels Salesians, situada a la plaça Artós, 3, de Barcelona. Dos sentiments profunds han 
bategat al llarg de la jornada. Primer, la joia de veure les estances de Can Prats, on l’any 
1886 va allotjar-se Don Bosco durant un mes. La capella consta d’un presbiteri i la part dels 
fidels. A la part del presbiteri hi va dormir Don Bosco. La seva habitació estava separada per 
un envà de la deu seu secretari. Cap al balcó hi havia un despatx que comunicava amb el 
despatx del costat per la porta on ara es conserva el llit usat per Don Bosco. En aquest 
despatx hi treballava i escrivia. La resta de la capella era l’espai d’estudi on es formaren els 
joves que serien els primers salesians espanyols. Segon, una tristesa en saber que aquest 
lloc tan emblemàtic, que conserva l’ambient del carisma salesià, deixarà properament de ser 
la cúria provincial en reestructurar-se la presència salesiana, que passarà a Sevilla. 

Quatre aspectes han marcat la jornada, després de rebre la càlida benvinguda del P. Àngel 
Aurmendi, provincial del salesians. La pregària, a més de fer-la a l’inici i al final de la reunió, 
ha culminat en la celebració eucarística que ha tingut lloc a la capella amb tant records de 
Don Bosco. A més, en aquest lloc has va produir el somni sobre la missió. Un estímul perquè 
la vida religiosa somïi un món més evangèlic i humà. El diáleg en profunditat amb una sèrie 
de temes molt interessants. A més de recordar els difunts, s’ha parlat extensament del Papa, 
la realitat eclesial a casa nostra, les beatificacions a Tarragona, informacions de les 
congregacions, de l’Institut Borja de Bioètica, els capítols provincials, les reestructuracions, 
la consulta pel dret a decidir… El dinar de germanor ha estat servit per Xiula, associació 
creada per donar respostes laborals a les demandes de la zona de Ciutat Meridiana: servei 

120ª reunió d’Abats i Provincials (RAP) 
a la cúria dels salesians a Can Prats  
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de càtering, jardineria, transport, etc. Els joves que han passat pels serveis de l'entitat poden 
adquirir les primeres experiències laborals, sempre supervisats per un educador. Pertany al 
Centre Cruïlla, que és una entitat vinculada als salesians sense ànim de lucre que depèn 
jurídicament de la Parròquia de Sant Bernat de Claravall. Es va crear l'any 1984 i ha 
esdevingut un punt de trobada per a infants i joves de la zona. Contacte: telèfon: 93 359 55 
76. Email: pes.santbernat@salesians.cat. Finalment, la visita a les instal·lacions d’Edebé, 
que s’ha realitzat després de dinar. Una jornada que, com acostuma a succeir, a complert 
les expectatives. 

La propera reunió serà el 22 de maig de 2014. 

   

   

 
 
 

Institut de Religioses de Sant Josep 
de Girona 

Fe d’errates.- Reproduïm el text publicat 
en el número anterior, però amb la 
correcció les errates que contenia. 
 
El diumenge 20 d'octubre de 2013, a les 
6 de la tarda, 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, Mare Maria Gay Tibau. Va presidir 
aquest acte Mons. Francesc Pardo, 
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 

200 aniversari de naixement de la Mare Maria Gay Tibau  

mailto:pes.santbernat@salesians.cat
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saludar 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 de 
l’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 la província de 
Girona, Barcelona, Llatinoamèrica, i diverses Germanes nostres missioneres a Àfrica. 
 
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 dels més necessitast, sembrant la pau en el 
seu cor.  
 

 
 
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 

 

mailto:pjv.url@gmail.com
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José Rodríguez Carballo, secretari 
de la Congregació per als Instituts 
de Vida Consagrada i les Societats 
de Vida Apostòlica 

De fa temps es parla de “crisi” en la 
i de la vida religiosa i consagrada. I 
per justificar aquest diagnòstic 
freqüentment es recorre al nombre 
dels abandons, que aguditza la ja 
de per si alarmant disminució de 
vocacions que copeja un gran 
nombre d'instituts i que, si continua 
així, posa seriosament en perill la 
supervivència d'alguns d'ells. No 
entro aquí en el debat sobre el 
caràcter positiu o no de la “crisi” de la qual es parla. És cert, no obstant això, que, tenint en 
compte el nombre dels abandons i que la majoria d'ells té lloc en edat relativament jove, 
aquest fenomen és preocupant. D'altra banda, considerant el fet que l'hemorràgia continua i 
no sembla aturar-se, els abandons són certament símptoma d'una crisi més àmplia en la 
vida religiosa i consagrada, i la qüestionen, almenys en la forma concreta en què és 
viscuda.  

Per tot això, si bé és cert que no podem deixar-nos obsessionar pel tema –tota obsessió és 
negativa–, és també cert que enfront del problema no podem “mirar cap a un altre costat” o 
“amagar el cap sota l’ala”. D'altra banda, si bé és cert, també, que són molts els factors 
socioculturals que influeixen en el fenomen dels abandons, és igualment cert que no són 
l'única causa i que no podem referir-nos només a ells per tranquil·litzar-nos i per explicar 
aquest fenomen, fins a veure com “normal” el que no ho és. 

No és fàcil conèixer amb precisió el nombre de quants abandonen cada any la vida religiosa 
i consagrada, també perquè hi ha pràctiques que van a la Congregació per als Instituts de 
vida consagrada i les Societats de vida apostòlica, d’altres que són portades a la 
Congregació per al clergat, i d’altres que acaben en la Congregació per a la doctrina de la fe. 
En tot cas, les xifres de què disposem són consistents, com es pot veure per les dades que 
ens són ofertes per les primeres dues Congregacions. 

El nostre dicasteri, en cinc anys (2008-2012), ha donat 11.805 dispenses: indults per deixar 
l'institut, decrets de dimissió, secularitzacions ad experimentum i secularitzacions per a 
incardinar-se en una diòcesi. Es tracta d'una mitjana anual de 2.361 dispenses. 

La Congregació per al clergat, en els mateixos anys, ha donat 1.188 dispenses de les 
obligacions sacerdotals i 130 dispenses de les obligacions del diaconat. Són tots religiosos: 
això dóna una mitjana anual de 367,6. Sumant aquestes dades amb els altres, tenim el que 
segueix: han deixat la vida religiosa 13.123 religiosos o religioses, en 5 anys, amb una 
mitjana anual de 2.624,6. Això vol dir 2,54 cada 1000 religiosos. A aquests caldria agregar 
tots els casos tractats per la Congregació per a la doctrina de la fe. 

Segons un càlcul aproximat però bastant segur, això vol dir que més de 3.000 religiosos o 
religioses han deixat cada any la vida consagrada. En el còmput no han estat inserits els 
membres de les societats de vida apostòlica que han abandonat la seva congregació, ni els 
de vots temporals. Certament els números no ho són tot, però seria d'ingenus no tenir-los en 
compte. 

Crisi de les vocacions religioses? És culpa del zapping 
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Abans d'indicar algunes de les causes dels abandons, crec que és oportú dir que és 
gairebé impossible rellevar amb exactitud aquestes causes. El motiu? És molt senzill: no 
tenim dades totalment fiables. De vegades, una cosa és el que s'escriu, una altra cosa és el 
que es viu. A més, en molts casos el que diuen els documents, dels quals es disposa al final 
d'un procediment, no necessàriament coincideix amb la causa real dels abandons. 
Tanmateix, de la documentació que posseeix el nostre dicasteri es poden identificar les 
següents causes. 

Absència de la vida espiritual –
oració personal, oració 
comunitària, vida sacramental–, 
que condueix, molts cops, a 
apuntar exclusivament a les 
activitats d'apostolat, per poder 
així continuar endavant o per 
trobar subterfugis. Molt sovint 
aquesta falta de vida espiritual 
desemboca en una profunda crisi de 
fe, per a molts la veritable i més 
profunda crisi de la vida religiosa i 
consagrada i de la mateixa vida de 
l'Església. Això fa que els vots ja no 
tinguin sentit –en general, abans de 
l'abandó hi ha greus i contínues culpes contra ells– i ni tan sols la mateixa vida consagrada. 
En aquests casos, òbviament, l'abandó és la sortida “normal” més lògica. 

Pèrdua del sentit de pertinença a la comunitat, a l'institut i, en alguns casos, a la 
mateixa Església. A l'origen de molts abandons hi ha una desafecció a la vida comunitària 
que es manifesta: en la crítica sistemàtica als membres de la pròpia comunitat o de l'institut, 
particularment a l'autoritat, que produeix una gran insatisfacció; en l'escassa participació als 
moments comunitaris o a les iniciatives de la comunitat, a causa d'una falta d'equilibri entre 
les exigències de la vida comunitària i les exigències de l'individu i de l'apostolat que duu a 
terme; a buscar fora el que no es troba a casa… 

Els problemes més comuns en la vida fraterna en comunitat, segons la documentació a la 
nostra disposició, són: problemes de relació interpersonal, incomprensions, falta de diàleg i 
d'autèntica comunicació, incapacitat psíquica de viure les exigències de vida fraterna en 
comunitat, incapacitat de resoldre els conflictes… 

Pel que fa a la pèrdua de sentit de pertinença a l'Església, de vegades és donada per la falta 
de veritable comunió amb ella i es manifesta, entre d'altres coses, en el no compartir 
l'ensenyament de l'Església sobre temes específics com el sacerdoci a les dones i la moral 
sexual. 

Tot això acaba amb la pèrdua del sentit de pertinença a la institució, anomeni's comunitat 
local, institut religiosa o Església, que és considerada només en tant que pot servir els propis 
interessos: per exemple, la casa religiosa, molts cops, és considerada com “hotel” o una 
simple “residència”. La falta de sentit de pertinença porta, sovint, també a abandonar 
físicament la comunitat, sense cap permís. 

Sempre m'ha impressionat veure religiosos que abandonen la vida religiosa o consagrada 
amb tota naturalitat, fins i tot després de molts anys, sense que això suposi cap drama. És 
clar que no deixen res, perquè el seu cor estava en una altra part.  

Problemes afectius. Aquí la problemàtica és molt àmplia: va des de l'enamorament, que es 
conclou amb el matrimoni, a la violació del vot de castedat, ja sigui amb repetits actes 



7 
 

d'homosexualitat –més en els homes, però igualment present, més que no pas es pensa, 
entre les dones–, ja sigui amb relacions heterosexuals, més o menys freqüents. Altres 
vegades els problemes afectius tenen una clara repercussió en la vida en comunitat, perquè 
concerneixen el món de les relacions, provocant continus conflictes que acaben per fer que 
no es pugui viure la vida de comunitat. Finalment, els problemes afectius poden ser tals que 
s'arribi a la convicció de no poder viure la castedat i es decideix, també per motius de 
coherència, abandonar la vida consagrada. 

Quan es tracta d'identificar les causes o de proposar orientacions, penso que és necessari 
fer una radiografia, encara que breu i limitada, de la societat de la qual provenen els nostres 
joves, els joves que es dirigeixen a nosaltres, així com les fraternitats que els acullen. 

La primera cosa evident a tots és que estem en un món en profunda transformació. Es 
tracta d'un canvi que comporta el pas de la modernitat a la postmodernitat. Vivim en un 
temps caracteritzat per canvis culturals imprevisibles: noves cultures i subcultures, nous 
símbols, nous estils de vida i nous valors. Tot ocorre a una velocitat vertiginosa. 
Les certeses i els esquemes interpretatius globals i totalizants que caracteritzaven l'era 
moderna han deixat lloc a la complexitat, a la pluralitat, a la contraposició de models de vida i 
a comportaments ètics que s'han barrejat entre ells d’una manera desordenada i 
contradictòria: són totes característiques de l'era moderna. 

Mentre en la modernitat existia la plausibilitat d'un projecte global, d'una idea matriu, d'un 
“nord” com a far de comportament, el moment actual està caracteritzat per la incertesa, pel 
dubte, pel replegar-se en allò quotidià i en allò emocional. Així es torna difícil distingir allò 
que és essencial del que és secundari i accidental. 

Això produeix en molts: desorientació enfront d'una realitat que es presenta de tal manera 
complexa que no es pot percebre; incertesa a causa de la falta de certeses sobre les quals 

ancorar la pròpia vida; inseguretat 
per la falta de referències segures. 
Tot s'uneix a una gran desil·lusió 
enfront de les preguntes 
existencials, considerades inútils, 
ja que tot és possible i el que avui 
és, demà deixa de ser. 

El nostre temps és també un 
temps de mercat. Tot és mesurat 
i valorat segons la utilitat i la 
rendibilitat, també les persones. 
Aquestes, en termes de mercat, 
valen el que produeixen i valen en 
tant que són útils. El seu valor 
oscil·la, per tant, basant-se en la 
demanda. Aquesta concepció 
mercantilista de la persona arriba 

a privilegiar el fer, la utilitat, i fins i tot l'aparença sobre l'ésser. 

Vivim, també, en un temps que podem definir el temps del zapping. Zapping, literalment, 
vol dir: passar d'un canal a un altre, servint-se del control remot, sense aturar-se en cap. 
Simbòlicament, zapping significa no assumir compromisos a llarg termini, passar d'un 
experiment a un altre, sense fer cap experiència que marqui la vida. En un món on tot està 
facilitat, no hi ha lloc per al sacrifici, ni per a la renúncia, ni per a altres valors semblants. En 
canvi, aquests estan presents en l'opció vocacional que exigeix, per tant, anar contracorrent, 
com és la vocació a la vida consagrada.  



8 
 

Finalment, és necessari assenyalar també que en el món en què vivim, i en estreta connexió 
amb el que hem anomenat “mentalitat de mercat”, hi ha el domini del neoindividualisme i 
la cultura del subjectivisme. L'individu és la mesura de tot i tot és vist, mesurat i valorat en 
funció de si mateix i de l'autorrealització. En un món així, en el qual cadascú se sent únic per 
excel·lència, sovint no hi ha una comunicació profunda. L'home actual parla molt, 
aparentment és un gran comunicador, però en realitat no aconsegueix comunicar en 
profunditat i, en conseqüència, no aconseguir trobar-se amb l'altre. 

Com a conclusió de la nostra reflexió ens plantegem la pregunta: en una societat com la 
nostra, ¿és possible romans fidels a una opció de vida que està cridada a ser definitiva i 
irrevocable? 

La resposta em sembla senzilla si tenim en compte tants consagrats que viuen joiosament la 
fidelitat als compromisos assumits en la seva professió. De totes maneres, per prevenir els 
abandons, sense la il·lusió de poder evitar-los totalment, crec necessari el que segueix. 

Que la vida consagrada i religiosa posi al centre una renovada experiència del Déu u i tri i 
consideri aquesta experiència com la seva estructura fonamental. Allò essencial de la vida 
consagrada i religiosa és quaerere Deum, cercar Déu, viure en Déu. 

Que l'opció pel Déu vivent (cf. Jn 
20,17) no es visqui en el tancar-se 
en un misticisme separat de tot i de 
tots, sinó que porti els consagrats a 
participar en el dinamisme 
trinitari ad intra i ad extra. La 
participació en el dinamisme 
trinitari ad intra suposa relació de 
comunió amb els altres i comporta 
el do de si mateix als altres. D'altra 
banda, viure el dinamisme 
trinitari ad extra implica viure 
críticament i profèticament al si de 
la societat. 

Que hi hagi una decisió clara 
d'anteposar la qualitat evangèlica 

de vida al nombre de membres o al manteniment de les obres. 

Que en la cura pastoral de les vocacions es presenti la vida consagrada i religiosa en tota la 
seva radicalitat evangèlica i es faci un discerniment d'acord amb les esmentades exigències. 

Que durant la formació inicial s'asseguri un acompanyament personalitzat i no es facin 
“descomptes” en les exigències d'una vida consagrada que sigui evangèlicament 
significativa. 

Que entre la pastoral vocacional, formació inicial i permanent, hi hagi continuïtat i 
coherència. 

Que durant els primers anys de professió solemne s'asseguri un adequat acompanyament 
personalitzat. 

Un bell proverbi oriental diu: “L'ull veu només la sorra, però el cor il·luminat pot entreveure el 
final del desert i la terra fèrtil”. Mirem amb el cor. Potser podrem veure allò que altres no 
veuen. 

[Article publicat a L’Osservatore Romano, el 30 d’octubre, en el marc d’una jornada d’estudi 
celebrada a l’Antonianum de Roma sobre el tema “Fidelitat i perseverança vocacional en una 
cultura de la provisionalitat”. Traducció de Documents d'Església.] 

http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSPTabContainer/Home&locale=it
http://www.pamsa.cat/pamsa/revista/dde.html
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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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Els infants, persones amb drets i centre de l’acció educativa marista.  
  

El 20 de novembre se celebra el 24è aniversari de la convenció dels Drets dels Infants. 
Aquesta convenció és l’instrument internacional que  reconeix els infants com a agents 
socials i com a titulars dels seus propis drets. L’acompliment dels articles que la configuren 
els garanteixen un nivell de vida adequat i 
digne.  
  

Com a educadors i educadores maristes i 
seguint la intuïció de Marcel·lí 
Champagnat, ens sentim compromesos 
amb la promoció i defensa dels drets dels 
infants i joves a través del nostre 
servei educatiu. Assumir aquesta realitat 
ens impulsa a canviar la mirada per trobar 
estils nous i creatius  
per a que els infants i joves coneguin i 
participin dels seus drets, i com a comunitat 
educativa cristiana aprenguem a defensar-
los i denunciar-los en les situacions on 
siguin vulnerats. D’aquesta  
crida a promoure els drets dels infants i 
joves des de tots els àmbits del l’Institut 
Marista se’n feia ressò explícit el XXI 
Capítol General convidant-nos a mirar el 
món a través dels ulls dels infants pobres.  
  

Aquest criteri de fons que toca el nostre 
ser educadors al servei dels infants i joves 
ha impulsat a proposar la celebració 
d’aquesta convenció a totes les obres 
educatives de la Província de 
L’Hermitage. Així doncs, el dia 20 de 
novembre a partir d’una proposta didàctica, adaptada a cada edat, es convida a totes les 
obres educatives a significar de forma especial aquesta jornada. Amb aquest senzill gest de 
sensibilització fem una mica més concret el nostre compromís per la promoció i defensa dels 
drets dels infants i joves a través del nostre servei educatiu. Podeu trobar la proposta de 
materials al web: www.maristes.eu.  
 
 

 

Lourdes Perramon Bacardit, nova superiora general de les Oblates del Santíssim 
Redemptor 

Samuel Gutiérrez ● Catalunya Cristiana núm. 1780 - 3 novembre 2013 

Durant molts anys Lourdes Perramon (Manresa, 1967) ha estat a Barcelona la directora del 
Lloc de la Dona, un centre pioner ubicat al Raval que acull i atén dones que exerceixen la 
prostitució. Ella ha estat l’ànima d’un projecte que ara ha de deixar de dirigir personalment 
perquè ha estat escollida superiora general de les Oblates del Santíssim Redemptor. La 
germana Lourdes Perramon trobarà molt a faltar la missió a la qual ha dedicat tants esforços 

20 de novembre. Jornada marista dels drets dels infants 

«Les oblates hem estat sempre a les perifèries» 

http://www.maristes.eu/
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i il·lusions. Una missió que, segons afirma, l’ha omplert i l’ha fet feliç. Ara la congregació 
religiosa a la qual pertany la reclama per encapçalar una nova etapa plena de reptes i 
desafiaments. La jove religiosa manresana l’afronta convençuda que tota vida consagrada 
ha d’estar «al servei d’una missió i el desig és que aquesta ens configuri, també en el que 
implica els càrrecs institucionals d’animació i govern». La nova superiora general, juntament 
amb el nou consell general, dinamitzaran la congregació els propers sis anys amb l’objectiu 
de mantenir-se fidels al carisma fundacional. 
 
Com ha rebut el nomenament com a superiora general de les Oblates del Santíssim 
Redemptor? Se l’esperava? 
Em sembla que una cosa així, especialment quan és la primera vegada, no s’espera mai 
sinó que senzillament arriba! Però el sentit de pertinença i, sobretot el de corresponsabilitat i 
coherència personal, són els que m’han portat a acceptar, essent molt conscient que davant 
la proposta de les germanes correspon confiar i disposar-se. Però no és un tasca individual, 

per sort es tracta d’un treball en 
equip i crec que juntes intentarem 
aportar il·lusió, compromís, 
esperança en un moment de 
canvis en un àmbit congregacional 
i de reptes en general per a la vida 
religiosa i l’Església. 
 
Parlant de reptes, quines línies 
impulsaran la vida de la 
congregació en els propers 
anys? 
Com moltes altres congregacions, 
estem immerses en un procés 
d’unificació de províncies, cercant 
estructures més àgils que 
afavoreixin tant la qualitat de vida 
evangèlica com les respostes a les 
necessitats socials actuals. La 
reestructuració jurídica ja és un fet, 
però el repte per als propers sis 
anys és acompanyar el conjunt de 
la congregació per tal d’assumir i 
consolidar aquest procés, cercant 
alhora noves fórmules que 
explicitin el lideratge compartit, les 
respostes valentes i actualitzades 
en la missió compartida i un sentit 

profund de la vida des de Déu i el compromís per construir el Regne. Confiem que això 
portarà a revitalitzar la dimensió vocacional, recrear la identitat i apropar el carisma i la vida 
religiosa a la societat i especialment als joves. 
 
Les intuïcions fundacionals continuen vigents? 
Creiem que continuen del tot vigents. El proper 1 de juny celebrarem els 150 anys de l’inici 
d’aquest projecte, quan Antonia de Oviedo Shöntal i Josep M. Benet Serra Julià, els nostres 
fundadors, van obrir les portes de la primera casa per acollir dones que cercaven una 
oportunitat per tal de refer la seva vida després d’haver sofert el rebuig social per la seva 
vinculació amb la prostitució. Actualment la situació no ha canviat gaire, més aviat s’ha fet 
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més complexa amb el sorgiment del tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual, els 
moviments migratoris i un cert concepte de les ciutats on allò que no agrada es vol ocultar. 
És per això que afirmem que les intuïcions fundacionals continuen plenament vigents; el que 
canvien són les respostes que van tant adreçades a la millora de la qualitat de vida de les 
dones, l’exercici dels seus drets com a ciutadanes i la incidència cap a una transformació 
social.  
 
Ha estat nomenada superiora general de les Oblates en un moment en què l’Església 
és convidada a sortir a les perifèries... És una crida que també es fan seva? 
Crec que no és gaire agosarat dir que per la tasca que realitzem, en entorns de prostitució, 
sempre hem estat a les perifèries. Potser justament cal fer-les sortir una mica d’aquesta 
ocultació, desmuntant estereotips i sensacionalismes, per donar el pas a reconèixer a «la 
persona» més enllà de l’activitat que realitza i fomentar un debat valent a escala social i 
política. Però està clar que per fer-ho de manera coherent, responsable i amb credibilitat, 
hem de mantenir la complicitat amb les dones que viuen aquesta realitat en el dia a dia, i 

continuar acompanyant les seves vides allà on els 
recursos escassegen més i són vulnerats els seus drets.  
 
Parlant de perifèries, la germana Lourdes Perramon 
era l’ànima del Lloc de la Dona a Barcelona. Trobarà a 
faltar el seu treball i dedicació a aquest projecte? 
Doncs sí, i molt! Han estat 20 anys molt enriquidors i 
sempre costa deixar allò que t’ha omplert i t’ha fet feliç. 
Però alhora sé que l’aprenentatge em serà molt vàlid en 
el meu servei actual, i que tot i no poder estar en el dia a 
dia dels projectes socials, seguiran essent el meu 
«motor» i referent. La nostra vida religiosa no pot perdre 
mai de vista que està al servei d’una missió i el desig és 
que aquesta ens configuri, també en el que implica els 
càrrecs institucionals d’animació i govern. 
 
Quin és l’estat avui de la Congregació? 
La Congregació està present a 15 països, amb diversitat 
de respostes d’acord amb la realitat i cultures diferents. 
Crec que és un moment de renovació, des de les 
directrius del propi Capítol General, però també pel 
moment social i eclesial i, sense tenir cap secret, em 
sembla que en la mesura que fem aquest procés i es 

mostri de manera senzilla i entenedora la dimensió més humana i alhora transcendent de la 
pròpia vida religiosa, pot interpel·lar i suscitar cert atractiu en persones joves que cerquen 
formes concretes de viure el seguiment 
a Jesús, compartint-ho en comunitat i al costat dels que més ho necessiten.  
 
Com a dona i com a jove amb una certa autoritat a l’Església... se sent anant a contra 
corrent? Quin creu que ha de ser avui el paper de la vida religiosa femenina a 
l’Església i al món? 
Per sort, en la nostra societat plural tenen cabuda molts i diferents «corrents » i no crec que 
la vida religiosa femenina hi vagi en contra. Més aviat em sembla que es tracta de caminar 
units i sumar, amb tants altres grups dins i fora de l’Església, que desitgem una Església 
més evangèlica i una societat més justa. Potser el que cal és establir aliances i donar a 
conèixer els petits espais d’esperança que intentem construir, perquè sortint de l’anonimat 
motivin altres persones i es facin més sòlids i extensius. 

«Cal reconèixer la 
persona més enllà de 
l’activitat que realitza 
i fomentar un debat 
valent a escala social 
i política sobre la 
prostitució» 
 
«Avui es tracta de 
caminar junts, amb 
tants altres grups dins 
i fora de l’Església, 
que desitgem 
una Església més 
evangèlica i una 
societat més justa» 
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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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Els dies 30 i 31 d’octubre de 2013 a 
la Residència Maria Immaculada de 
Tiana ha tingut lloc la reunió nº 208 
de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, a la qual han assistit 
tots els seus membres, llevat de 
Mons. Agustí Cortés, bisbe de Sant 
Feliu de Llobregat. En començar, 
l’Arquebisbe Jaume Pujol ha donat 
la benvinguda a Mons. Enric 
Benavent, bisbe de Tortosa, que 
assistia per primer cop a la CET. 
 
1. Els Bisbes han felicitat 

l’arquebisbe Jaume Pujol per la 
realització de la cerimònia de BEATIFICACIÓ de 522 màrtirs de la persecució religiosa 
del segle XX a Espanya, celebrada a Tarragona el passat dia 13 d’octubre, i han agraït el 
Missatge que el Papa Francesc va adreçar a l’inici de la celebració. Han destacat tot el 
treball ben realitzat  per les diverses Comissions preparatòries, l’acolliment tan fratern als 
pelegrins vinguts de tot arreu, la tasca dels voluntaris, així com les diverses exposicions, 
conferències i representacions que van tenir lloc a la ciutat amb ocasió de les 
beatificacions. 
Els Bisbes han reflexionat sobre aquest esdeveniment eclesial i han redactat una Nota 
que s’adjunta al final d’aquest Comunicat. 
 

2. Els Bisbes han tractat diverses qüestions referents a la LITÚRGIA i han aprovat per a la 
llengua catalana versions oficials de textos de la Litúrgia de les Hores i del Ritual del 
Baptisme. 
Així mateix han acollit amb agraïment l’aprovació per part de la Congregació per al Culte 
diví i la Disciplina dels Sagraments de la versió catalana oficial de la MENCIÓ DE SANT 
JOSEP en les Pregàries eucarístiques II, III i IV per a la Missa, que ara serà publicada en 
els distints Butlletins oficials dels Bisbats. 
 

3. També han començat a preparar la propera VISITA A LA SEU APOSTÒLICA, “ad limina 
Apostolorum”, que tindrà lloc a Roma a la primera setmana de març, amb trobada de tots 
els bisbes amb el papa Francesc i entrevistes amb les diverses Congregacions i Pontificis 
Consells de la Cúria Romana. 

 
4. L’acció pastoral a través dels MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL ha estat objecte de 

seguiment per part dels Bisbes de Catalunya, i han emès la següent Nota com a 
conclusió de la seva reflexió: 

 
“SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 
“Els Bisbes que formem la Conferència Episcopal Tarraconense, atenent les queixes 
que rebem de molts fidels, lamentem el clima d’agressivitat i la manipulació de 
continguts que s’estan donant en alguns mitjans de comunicació de tot l’Estat 
Espanyol, sobretot en relació a la situació política i social de Catalunya. 

Conferència Episcopal Tarraconense 
Comunicat de la reunió núm. 208 
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“Més en concret, creiem que produeix un greu escàndol a molts membres de la comunitat 
catòlica de les nostres Diòcesis i també a nosaltres, el fet que el Canal de televisió 13tv, que 
ha de respectar les persones i les institucions  segons el seu ideari, en alguns dels seus 
informatius i tertúlies, opti pel menyspreu, la desqualificació i fins i tot l’insult. Demanem que 
aquest mitjà televisiu sigui sempre factor de comprensió i diàleg responsable i fructífer. 

 
“En aquests moments convé 
que tothom faci un esforç per 
defensar i promoure una 
cultura del respecte, la 
tolerància, el diàleg i la 
solidaritat entre les persones i 
els pobles, tal com ensenya 
repetidament la Doctrina 
Social de l’Església.” 

 
5. Mons. Francesc Pardo ha 

informat els Bisbes dels preparatius del proper Aplec de l’Esperit que tindrà lloc a 
Banyoles (Girona) el dia 7 de juny de 2014, dissabte de Pentecosta. El lema de l’aplec 
serà: “És el Senyor”, i fa referència a l’expressió de l’apòstol St. Joan en experimentar la 
presència de Crist Ressuscitat al llac de Tiberíades. 

 
6. Els bisbes, a proposta de Mons. Salvador Cristau, han nomenat Coordinador del 

Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) Mn. Joan Manuel Bajo i Llauradó, 
del bisbat de Tortosa. 

 
7. En ordre als fruits de l’Any de la Fe que pròximament serà clausurat, els Bisbes han 

ultimat la redacció d’un document que pròximament serà publicat sobre la transmissió de 
la fe. 
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8. També han tractat qüestions sobre ecumenisme i relacions intereligioses, moviments 
eclesials infantils i juvenils, i altres iniciatives laïcals. 

 
 

Tiana, 31 d’octubre de 2013. 
 

ANNEX 
 
NOTA DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 
  
“El passat 13 d’octubre van ser beatificats 522 màrtirs de la persecució religiosa del 
segle XX a Espanya. Molts d’aquests testimonis de la fe havien nascut o viscut a les 
nostres Diòcesis, que han estat fecundades per la sang d’aquests màrtirs. La seva 
beatificació no ha de ser simplement un acte que quedi per a la història, sinó un nou 
impuls en el camí de la fe de les nostres Esglésies, una gràcia de la Pentecosta. La 
celebració a Tarragona ha estat un goig, però també un compromís per a tots, que 

hem de concretar amb 
iniciatives pastorals que 
siguin expressió i fruit de 
l’Any de la Fe que estem 
celebrant. 

“Els Bisbes de Catalunya 
pensem que, tal com va 
demanar el beat Joan 
Pau II, «cal que les 
Esglésies locals facin tot 
el possible per no perdre 
el record d’aquells que 
han sofert el martiri» 
(TMA 37). I alhora el 
mateix Papa ens 
demanava, de forma ben 
solemne, el compromís 

de realitzar una veritable «purificació de la memòria». En aquest sentit, no ens costa 
reiterar el que ja vam afirmar : «Som conscients de les mancances i els errors que, 
com a membres de l'Església, hàgim pogut cometre en un passat més o menys 
llunyà, i humilment en demanem perdó; però alhora som també conscients del paper 
insubstituïble que ha tingut l'Església i el cristianisme en la història mil·lenària de 
Catalunya» (Al servei del nostre poble, 22).  

“Per això, així com en el passat recent, l’Església va lluitar decididament a favor de la 
reconciliació, els drets humans i el restabliment de les llibertats, en temps ben difícils i 
molt abans de la transició democràtica, ara també ens comprometem a treballar per la 
reconciliació entre tots els ciutadans i per la guarició de les ferides que encara 
poguessin restar obertes i que caldria tancar amb la generositat de tots.  

“Desitgem que es continuï investigant el període històric que inclou la IIª República, la 
Guerra civil, la Dictadura i la recuperació de la Democràcia, ja que creiem que 
conèixer la veritat serà un ajut a l’esclariment de la història, conduirà a la pau i a 
l’autèntica reconciliació entre tots els ciutadans de la nostra terra.” 
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(Jordi Llisterri- CR | 
31/10/2013) 

La presidenta del 
Parlament, Núria de Gispert, 
ha agraït aquest dijous a les 
entitats cristianes que s’han 
adherit al Pacte Nacional del 
Dret a Decidir la seva 
continuïtat en la “defensa del 
país, de la catalanitat i de la 
dignitat de Catalunya”. Ho ha 
dit en rebre als 
representants d’una seixantena d’entitats a la Sala d’Audiències del Parlament de Catalunya. 

De Gispert ha afirmat que “des de la perspectiva cristiana aquestes entitats poden aportar 
molt” i ha dit sentir-s’hi molt propera personalment. Per això ha volgut recordar dues 
personalitats eclesials en el seu discurs. Sobre el bisbe Joan Carrera s’ha mostrat 
convençuda que estaria en aquest acte “parlant de concòrdia, reconciliació i pau”. I ha 
recordat el que va dir a Tarragona a l’homenatge al cardenal Vidal i Barraquer, que el 
cardenal tarragoní en el context actual “defensaria també el dret a decidir”. Una percepció 
que ha explicat que li van confirmar en el mateix acte els familiars de l’arquebisbe de 
Tarragona exiliat després de la guerra pel franquisme. 

El compromís amb la dimensió política de la caritat 

El lliurament s’ha formalitzat amb tres breus parlament de les entitats adherides. Carles 
Armengol, del Grup Sant Jordi, ho ha emmarcat en el reconeixement dels drets del pobles 
en la doctrina social de l’Església i els pronunciaments dels bisbes catalans que “en 
reiterades ocasions han donat fe de la realitat nacional de Catalunya”. L’adhesió l’ha 
presentat com “una petita representació dels milers de persones que formen part d’aquestes 
entitats de filiació o inspiració cristiana i que aporten especificitat, sensibilitats i tradicions 
ben diverses”. 

Montserrat Espinalt, delegada provincial de les Vedrunes, ha remarcat que en l’adhesió al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir “no ens mou cap motivació partidista de cap signe, sinó 
només el compromís que sempre hem volgut tenir amb la gent dels barris, dels pobles, de 
les ciutats de Catalunya, per donar resposta a les necessitats i mancances de cada moment 
històric”. Un principi que volen fer present a través de les 35 escoles i les obres socials que 
tenen les Vedruna a Catalunya: “des de dins i des d’abaix de la realitat catalana, volem 
seguir al costat de les iniciatives que busquen diàleg i entesa, i que fan seu el deure de 
defensar els drets. Ens mou el compromís decidit amb la dimensió política de la caritat”. 

Finalment, el delegat episcopal de Justícia i Pau a Barcelona, Josep M. Fisa, ha remarcat la 
motivació des de l’Evangeli com “defensa radical dels valors de la llibertat i del respecte a la 
persona i la seva dignitat”. I, que aquesta adhesió, es fa “sabent que cadascú de nosaltres 
ens adherim a diverses opcions polítiques a l'hora de votar” i que sumar-se al dret a decidir 

De Gispert: “Gràcies per defensar la dignitat de Catalunya” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=142991628
http://www.parlament.cat/web/actualitat/noticies?p_id=142991628
http://www.catalunyareligio.cat/articles/45912
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“no és a cap programa ni a cap estratègia, sinó al dret irrenunciable a poder decidir, sobre el 
futur del país que anem construint entre tots, des de fa molts segles”. 

També ha defensat “una millor convivència i amistat, entre els nostres pobles, des del diàleg 
franc i una consciència solidària, com ha de ser entre germans”, i per això ha reiterat i agraït 
el perdó que va formular dimarts el bisbe Frances Pardo sobre els mitjans de la Conferència 
Episcopal Espanyola que “s'aparten d'una comunicació respectuosa i dialogant”. 

 
Intervencions en l’acte de lliurament públic de les adhesions conjuntes de les entitats 
cristianes al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a la presidenta del Parlament Parlament de 
Catalunya. Barcelona, 31 d’octubre de 2013  
  
Carles Armengol. Grup Sant Jordi de Promoció i defensa dels Drets Humans.  
Membres de diverses entitats catòliques hem coincidit darrerament en la preocupació per la 
situació del nostre país, Catalunya, i per l’atzucac jurídic i polític que està vivint, 
especialment arran de la sentència del TC, que va mutilar l’Estatut d’Autonomia elaborat en 
aquesta cambra i referendat pel poble de Catalunya. I un atzucac que comporta 
conseqüències negatives per a les persones no es pot perllongar indefinidament.  
També hem coincidit a defensar, des de la nostra inspiració en el pensament social cristià -i 
avalats per la doctrina social de l’Església-, que la millor manera de superar aquesta situació 
és retornar la veu al poble. Davant els reptes que avui afronta Catalunya, només podem 
admetre respostes democràtiques. No són acceptables les solucions autoritàries, i cal 
denunciar i actuar contra qualsevol amenaça que es faci en aquest sentit.  
La doctrina social de l’Església, amb caràcter universal i al més alt nivell, reconeix i defensa 
els drets dels pobles, que considera una extensió dels drets humans aplicats a les 
comunitats nacionals. Entre aquests drets, hi ha el dret de decidir sobre el propi futur i sobre 
la forma política en què es vol organitzar la nació. És a dir, el dret a l’autoderminació.  
Pel seu costat, els bisbes de Catalunya, en reiterades ocasions, han donat fe de la realitat 
nacional de Catalunya. Per la qual cosa, des d’aquests ensenyaments, només hi cap 
defensar la plena legitimitat del dret a l’autodeterminació aplicat a la nació catalana.  
Per tot això, avalats per tots aquests pronunciaments dels nostres pastors, un grup d’entitats, 
a l’inici d’aquest mes d’octubre, vàrem formular una crida a les institucions i grups catòlics o 
d’inspiració cristiana a defensar aquest Dret a decidir i a fer-ho col·lectivament i pública 
mitjançant l’adhesió al Pacte Nacional pel Dret a decidir.  

http://www.catalunyareligio.cat/articles/48316
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30 dies després d’aquesta crida, us lliurem a vos, com a representant de la sobirania del 
poble de Catalunya que resideix en aquest parlament, una primera relació de 55 entitats, o 
grups d’entitats, que se sumen a aquesta adhesió i que volen fer-la pública com a testimoni 
de compromís amb aquest poble. Us agraïm ben sincerament, Sra. Presidenta, que ens 
hagueu obert les portes d’aquesta institució per poder testimoniar aquest compromís. La 
crida seguirà oberta i ben segur que encara seran més les entitats que s’hi adheriran.  
Som aquí una petita representació dels milers de persones que formen part d’aquestes 
entitats de filiació o inspiració cristiana i que aporten especificitat, sensibilitats i tradicions 
ben diverses. Organitzacions religioses, institucions diocesanes i entitats laïcals de tota 
mena ens hem aplegat entorn aquest objectiu. Per això, dues veus més completaran el sentit 
que aquest acte té per a tots nosaltres.  
 
Montserrat Espinalt. Delegada Provincial de les Carmelites de Caritat Vedruna de 
Barcelona.  
Davant el procés històric que està vivint el nostre país, la Institució a la qual represento: la 
Congregació de Germanes Carmelites Vedruna, no vol ser-ne simple espectadora, sinó que 
se sent exigida a participar, juntament amb tantes altres Institucions, Entitats,Organitzacions 
i persones, en l’impuls de solucions 
orientades a defensar allò que són 
Drets fonamentals de les persones i 
dels pobles. En la crisi que vivim, 
calen propostes alternatives i 
compromisos ferms per a obrir pas a 
iniciatives de futur. I el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir n’és una 
de cabdal importància. El desig de 
reconeixement, de llibertat i de 
justícia que bullen entre nosaltres, 
són signes de vida i d’esperança, 
dels quals les Germanes Vedruna 
participem i amb els quals convivim. 
En aquesta realitat, hi llegim trets del 
projecte alliberador de Déu, que reconeix la dignitat de tothom, respecta els valors de cada 
cultura i ens convida a impregnar la història amb paràmetres d’igualtat i de justícia.  
Per a aquesta nostra adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, no ens mou cap motivació  
partidista de cap signe, sinó només el compromís que sempre hem volgut tenir amb la gent 
dels barris, dels pobles, de les ciutats de Catalunya, per donar resposta a les necessitats i 
mancances de cada moment històric.  
Amb el treball des de les trenta-cinc escoles on som presents i els nombrosos serveis en els  
camps social, de la salut i de la pastoral eclesial que assumim, fem palès que des de dins i 
des d’abaix de la realitat catalana, volem seguir al costat de les iniciatives que busquen 
diàleg i entesa, i que fan seu el deure de defensar els drets.  
Allò que ens mou, per tant, és el compromís decidit amb la dimensió política de la caritat. 
Dimensió que acull, per amor a les persones, llurs iniciatives per tal d’ assolir una major 
responsabilitat en la orientació del propi futur, i acull també els esforços de la col·lectivitat 
per promoure canvis que restaurin la confiança i consolidin el nostre país com una societat 
de llibertat, de participació, de progrés i de solidaritat.  
Com a dones cridades a defensar i tenir cura de la vida de les persones i dels pobles, i com 
a cristianes compromeses amb els valors que l’Evangeli proclama, les Germanes Carmelites 
Vedruna ens adherim al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a espai d’integració i de 
compromís col·lectiu en l’exercici d’una democràcia real que ens inclogui a tots.  
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Josep Maria Fisa. Delegat Episcopal de Justícia i Pau de Barcelona.  
Amb aquest plec de firmes dels representants de les entitats catòliques i associacions 
d'inspiració cristiana, volem expressar que ens mou a fer aquest gest la motivació que neix 
de l'evangeli de Jesús. El missatge que descobrim en els evangelis és una defensa radical 
dels valors de la llibertat i del respecte a la persona i la seva dignitat, amb tot el que això 
significa, de valors de família, de cultura, de poble, de fraternitat universal en la diversitat.  
Per això hem vingut aquí al Parlament, a dir-ho amb veu comuna, sabent que en les nostres  
entitats, cadascú de nosaltres, ens adherim a diverses opcions polítiques a l'hora de votar. 
La nostra adhesió d’avui no és a cap programa ni a cap estratègia, sinó al dret irrenunciable  
a poder decidir, sobre el futur del país que anem construint entre tots, des de fa molts 
segles.  
És per aquest motiu que també citem en la nostra adhesió la Doctrina social de l'Església, 
perquè els darrers Papes, des de Joan XXIII a Benet XVI, i ara al Papa Francesc, fins als 
bisbes de Catalunya a l’any 85, en el seu document Arrels cristianes de Catalunya, ratificat 
pels bisbes ara fa dos anys, també han parlat dels drets dels pobles i com cal que 
siguinrespectats en la seva integritat cultural: llengua, història, sentit i consciència de 
pertinença.  
Joan Pau II també ho va subratllar fa uns anys, en el seu cèlebre discurs a la Seu de 
l’UNESCO. De fet, aquest dret i el que suposa, és el dret que ja es reconeix a tots els 
pobles, segons la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948. I aquest dret va més 
enllà de la conjuntura històrica, o de l'entramat de les lleis actuals o futures.  

Per això també ens sembla coherent 
demanar a tots els governs, siguin del 
color que siguin, 
que protegeixin aquest dret i en 
garantitzin i facilitin el seu exercici, per 
tal de fer possible una millor 
convivència i amistat, entre els nostres 
pobles, des del diàleg franc i una 
consciència solidària, com ha de ser 
entre germans.  
Ens sentim compromesos doncs a 
recolzar aquest pacte, perquè creiem 
que és un camí obert i participatiu, amb 
tot el debat important que suposa. Per 

això mateix ens dol que sovint, alguns representants elegits o personalitats significatives de 
la nostra societat, s'apartin d'una comunicació respectuosa i dialogant.  
Encara més quan això ho fan alguns mitjans de comunicació que tot i estar a l’empara 
d’institucions d’Església, a la que molts de nosaltres pertanyem, utilitzen un llenguatge poc 
respectuós i dialogant. És a dir, no segueixen el codi ètic que és el contingut fonamental dels  
estatuts d’aquests mitjans.  
Valorem, finalment, que el bisbe de Girona, Francesc Pardo, hagi demanat perdó per aquest  
fet. També nosaltres ens identifiquem amb les seves paraules i en demanem perdó al 
conjunt de la ciutadania. 

Al lliurament d’adhesions al Parlament hi han assistit un grup de representants de les 
entitats. Entre els representants de diversos ordes religioses hi havia els provincials dels 
escolapis, Jaume Pallarolas, de vedruna, Montserrat Espinalt, i dels claretians, Màxim 
Muñoz, també president de la Unió de Religiosos de Catalunya. També com a membres de 
les entitats hi havia els exconsellers Antoni Comas, Ignasi Farreres i Oriol Badia. A l’acte 
s’hi ha sumat l’expresident del Parlament, Joan Rigol i, representant el Govern, el director 
general d’Afers Religiosos Enric Vendrell. 
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Unos 200 jóvenes llegados de distintos puntos de España participaran este fin de 
semana (8-10 de noviembre) en el Encuentro de Jóvenes y Voluntarios de San Juan de 
Dios. La Capacha se celebra desde hace más de 20 años en el centro que la Orden 
Hospitalaria tiene en Valladolid para atender a jóvenes con discapacidad intelectual. 
  
“Creer para vivir, vivir para servir” es el lema que Jóvenes San Juan de Dios ha elegido 
para celebrar todas las actividades programadas durante el año de la fe. La Capacha, que 
tendrá lugar este fin de semana en Valladolid, es uno de los momentos más intensos del 
año, ya que se reúnen cerca de 200 jóvenes para compartir su compromiso con la fe 
cristiana. “Somos conscientes del momento difícil de crisis económica, social, personal… 

que estamos viviendo, pero más que 
lamentarnos hemos de vivirlo desde 
una actitud de oportunidad para poder 
descubrir en nuestras vidas que es lo 
esencial y no es otra cosa que la FE”, 
explica la organización del evento.  

 Durante la Capacha habrá momentos 
de oración, debate y estudio y talleres 
dinamizados por Vicky Irigay, 
psicóloga experta y entregada por 
vocación al acompañamiento de 
enfermos terminales. Además habrá 
espacios de convivencia y encuentro 
con los jóvenes con discapacidad 
intelectual que residen en el Centro 
San Juan de Dios de Valladolid. La 

propuesta se resumen en un fin de semana intenso que pretende impulsar y entusiasmar a 
todos desde la misma fe de Juan de Dios a comprometerse en la lucha por un mundo más 
humanizado y sensible hacia los más empobrecidos y personas que, por cualquier motivo se 
encuentran en situación de sufrimiento y vulnerabilidad.  

La noche del sábado tendrá lugar un concierto de Álvaro Fraile, cantautor madrileño muy 
reconocido actualmente en el ámbito cristiano.  
 
La Capacha on line  
Jóvenes San Juan de Dios aprovechará este evento para dar a conocer su perfil en Twitter 
(@jovenesSJD). Durante los tres días que dura la Capacha se impulsará el hagshtag 
#CapachaSJD para comentar y seguir el encuentro.  

Además, se invita tanto a los asistentes como a los seguidores virtuales del evento a 
interactuar en el grupo de Facebook de Jóvenes San Juan de Dios para compartir 
fotografías, impresiones, vivencias, opiniones, recursos, etc.  
 
https://www.facebook.com/groups/jovenessanjuandedios/  
Más información sobre la Capacha: http://capachasjd.wordpress.com  
Más información sobre Jóvenes San Juan de Dios: www.jovenessanjuandedios.com 
 
 
 

Jóvenes San Juan de Dios celebra el Encuentro Capacha 2013 
con el lema “Creer para vivir, vivir para servir” 
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El dissabte 7 de desembre el P. Antoni Pou dirigeix un recés adreçat a joves de 20 a 35 
anys que vulguin viure en profunditat aquest temps litúrgic 

 
Sota el títol Regenerar-se i créixer humanament a partir de les crisis i els fracassos, 

els participants són convidats a integrar i a elaborar 
les seves vivències personals amb l’ajuda dels símbols 

i les imatges bíbliques d’Advent 
 
Montserrat, octubre de 2013. El proper dissabte 7 de desembre, de 10.15 a 18h., el Monestir 
de Montserrat convida nois i noies de 20 a 35 anys a viure un dia de recés per preparar el 
temps litúrgic d’Advent –que correspon als quatre diumenges anteriors al dia de Nadal-. El P. 

Antoni Pou, monjo de Montserrat, dirigirà 
aquesta jornada, que té com a objectiu elaborar i 
integrar les vivències personals quotidianes, 
gestionar els sentiments, les frustracions, i les 
il·lusions del propi cor. 
 
El recés, que porta per títol Regenerar-se i 
créixer humanament a partir de les crisis i els 
fracassos, començarà a les 10.15h amb una 
conferència de mitja hora del propi P. Antoni 

Pou. Després es podrà optar per assistir a la missa conventual o allargar l’estona de reflexió 
personal que hi haurà en acabar l’eucaristia que se celebrarà a la Basílica de Santa Maria. El 
matí s’acabarà amb una petita pregària en grup. A la tarda, per als qui vulguin, hi haurà la 
possibilitat de compartir en grup les reflexions que haurà suscitat la conferència i, finalment, 
el P. Antoni Pou dirigirà una pregària a la capella de l’hostatgeria monàstica, en la qual 
s’ensenyaran algunes tècniques per pregar amb l’ajuda de la música, la relaxació i la 
concentració. 
 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir de Montserrat i s’emmarca dins de les 
activitats pastorals que es realitzen periòdicament en aquest espai. El preu és de 10€, que 
inclou el dinar al menjador de l’hostatgeria. 
 
Els interessats a participar-hi poden trucar al 93 877 77 65 i demanar pel P. Antoni Pou o bé 
enviar un correu-e a tonipou@yahoo.com. 
 

 

 
dissabte, 30 de novembre 
de 10 del matí a 7 de la tarda 
es clourà amb la vetlla d'Advent, a les 7 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 
www.benedictinescat.com/StPere 

 

 

 

Recés d’Advent per a joves a Montserrat 

Recés d’Advent: «El silenci de l'espera» amb Pep Baquer, jesuïta 

mailto:tonipou@yahoo.com
http://www.benedictinescat.com/StPere
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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 
 

 

Autor Martha Zechmeister-Mach Hart (nascuda el 1956 a Kotting) es una 
teóloga austriaca. Reliiosa de la Congregació de Jesús.  

28 Títol La autoridad de los que sufren 

Data UISG – plenària 2013 

Font UISG: http://www.uisg.org/ 

Publicat 7 de novembre 2013 

Aquest document s’inclou en la mateixa tramesa de l’Horeb. Fou el document base que va 
utilizar el Grup Anawim per a la seva reflexió i diàleg. 

 

 

 

 

 

3 445 20 Fundació 04.11.2013 488  
  

[fecc informa 04.11.2013 – núm.488] 

Tal com s’ha anat advertint en assembles o des d’aquestes pàgines, els propers processos 
de preinscripció i matrícula que haurem d’afrontar seran difícils per la caiguda 
demogràfica que pateix el país. Els processos més immediats, els dels dos o tres propers 
cursos, poden ser decisius per a la continuïtat d’alguns centres.  

Mantenir el nombre d’alumnes matriculats o aconseguir-ne més depèn de molts factors, i no 
tots són en mans dels centres. Cal partir d’una bona oferta educativa; sense això, res no 
és sostenible en el temps; però, malauradament, sovint no hi ha prou amb això.  

El màrqueting i la comunicació associada a les estratègies de màrqueting són també 
imprescindibles, tot i que tampoc suficients. Sortosament, hem anat superant una imatge 
estereotipada del màrqueting com a mera persuasió o tècnica de venda.  

Servei de Documentació: “La autoridad de los que sufren” 

 

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 

El màrqueting, una dimensió a incorporar en la gestió educativa 
més enllà de les urgències del moment 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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Com hem dit d’altres vegades, el màrqueting no és la ciència de la venda ni, encara pitjor, de 
l’engany, sinó la ciència de l’intercanvi. El bon màrqueting és el que busca la més alta 
satisfacció entre les dues parts en una transacció, sigui la venda d’un producte (venedor-
comprador), o la provisió d’un servei, com és el cas de l’ensenyament (família-escola).  

Ens trobem davant un escenari de competència entre els centres educatius. En certa 
mesura, aquesta competència es pot produir entre centres del nostre col·lectiu, però tinguem 
present que, en aquests moments, l’escola cristiana només escolaritza a l’entorn del 
20% de la població escolar de Catalunya.  

Abans de dedicar-nos a distribuir aquest 20% entre els nostres mateixos centres, hem de 
posar la fita col·lectiva en l’altre 80% d’alumnat que no està en les escoles del 
col·lectiu i que és un univers molt més gran.  

Ara que alguns centres tenen vacants, com és que no les cobrim amb aquest 80% de 
població escolar que no està a les escoles cristianes? Sempre hi haurà qui preferirà d’altres 
opcions, però ens coneixen prou? Saben quines escoles cristianes tenen al seu abast? 
Saben com s’hi treballa? Poden trobar en les nostres escoles una oferta prou 
diferenciada que els mogui a optar-hi?  

Primera Jornada de Màrqueting Educatiu, el 20 de novembre  

En aquesta línia, volem intensificar l’acció de l’Escola Cristiana. Un dels instruments és la 
celebració d’una Primera Jornada de Màrqueting Educatiu, el proper 20 de novembre, 
de la qual trobareu més informació en aquestes pàgines.  

Amb aquesta jornada volem obrir un espai de trobada periòdic dels responsables de la 
direcció i gestió dels centres escolars amb el propòsit de rebre i compartir coneixements 
vinculats al màrqueting educatiu com a pilar fonamental en l’àmbit de la gestió.  

La perspectiva del màrqueting, sense que sigui cap solució miraculosa, ha d’estar 
sempre present en la gestió. Potser alguns la descobriran en temps de crisi o moguts per 
l’emergència de la caiguda d’alumnes, però és una eina a incorporar de manera 
permanent. 

 

 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana celebra una 
nova edició després del gran èxit de l’any passat. La 
principal novetat és el concert de l’Escolania de 
Montserrat. Serà el divendres 15 de novembre al Centre 
de Convencions Internacional de Barcelona a les 20 h. 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana té l’objectiu de 
recaptar recursos econòmics per fer possible la tasca 
evangelitzadora d’aquests dos mitjans de comunicació, i 
visibilitzar així el suport que reben per part de persones, 
entitats i institucions de tots els àmbits de la nostra 
societat. 

L’acte serà presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistach, 
arquebisbe de Barcelona, i hi assistiran personalitats de 
l’àmbit polític, social i cultural català. Els periodistes Xavi 
Coral i Sara Cruz presentaran l’acte. L’il•lustrador Jordi 
Labanda, autor del cartell de la Nit 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 
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Jordi Labanda, il·lustrador de renom internacional, és l’autor del cartell de la Nit de Catalunya 
Cristiana i Ràdio Estel. Il·lustrador de moda i publicitat, Jordi Labanda va néixer a Mercedes 
(Uruguay) tot i que ha viscut a Barcelona des que tenia 3 anys. Actualment viu i treballa a 
Nova York 

El preu del concert més el sopar és de 45 euros, que es poden fer efectius al compte de la 
Caixa 2100 1334 91 0200076078 (a l’hora de fer l’ingrés cal indicar nom, cognom i telèfon). 
També hi ha l’opció de gaudir només del concert al preu de 30 euros. 

Per a més informació i reserves: Núria Ortín, tel. 93 409 27 70, lanit@radioestel.cat, 
lanit@catalunyacristiana.cat 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona Divendres 15 de novembre / 20 h Parc del Fòrum / P. Leonardo da Vinci, 4-5 
Sopar + concert: 45 euros Només concert: 30 euros C/C: “la Caixa” 2100 1334 91 
0200076078 (En fer l’ingrés cal indicar nom, cognoms i telèfon / l’entrada serà el comprovant 
del banc 

 
   

 
 

El Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa és un òrgan creat pel 
Govern de la Generalitat per 
assessorar-lo en les relacions amb les 
diferents esglésies, confessions i 
comunitats. El consell acaba de 
presentar el seu primer document on 
fa unes recomanacions sobre com 
gestionar la diversitat religiosa a 
Catalunya. “Signes dels temps” 
entrevista Lena de Botton, sociòloga i 
membre del Consell Assessor per a la 

Diversitat Religiosa. 
Altres temes: 
- 50 anys de les declaracions de l’abat Aureli M. Escarré al diari “Le Monde”. Conversa amb 
Teresa Carreras, presidenta de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya.  
- Reportatge sobre la pregària “15 minuts al cor”, un projecte promogut per una quinzena de 
grups i entitats de l’Església.. 

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

 
 
 

    NOVEMBRE | 2013 
7 dj Reunió de Delegats Episcopals de Vida Consagrada - Barcelona 

9 ds Grup Sant Jordi 

11 dl CEVRE - Formació inicial Trimestre 1   

12-14 dm-dj Assemblea general de CONFER - Madrid 

Agenda URC 2013-2014 

TV3 Signes dels Temps: «La diversitat religiosa» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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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 
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