
    
Luis Ángel de las Heras Berzal, 
missioner claretià, i Mª Rosario Ríos, de 
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amplis espais a l’Assemblea general, que 
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Avui vull compartir amb vosaltres 
algunes reflexions després d'haver fet 
els meus darrers vots, fa una mica 
més d'un mes. 
 
Un moment ben apropiat per la 
reflexió. Una reflexió sobre el sentit de 
gastar la vida, de donar-ho tot per 
seguir el Senyor. I em basaré en el 
preciós poema “Gastar la vida” de 
Lluís Espinal, jesuïta a qui van 
assassinar a Bolívia l'any 1980.  
 
1) Gastar la vida ens fa por: 
 
Començaré per les parts més difícils, 
responent a aquest:  
 

Jesucristo ha dicho:  
"Quien quiera economizar su vida, la perderá;  
y quien la gaste por Mi, la recobrará en la vida eterna". 
Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida,  
entregarla sin reservas   

 
que diu Lluís Espinal. 
 
Evidentment que potser ens podem auto-criticar que en la vida religiosa actual sovint no 
vivim una gran precarietat de comoditats, doncs en general tenim uns mitjans de vida més 
que suficients. La radicalitat en la pobresa o les 'asperezas', com diria sant Ignasi, no sempre 
són tan presents. 
 
Però a part d'això, sí és veritat que hi ha elements més subtils i més difícils que entren en la 
dificultat del 'donar la vida', del 'gastar la vida' pel seguiment del Senyor, pel Regne, pels 
germans. 
El 'gastar la vida' ens costa perquè en el fons el que ens costa més, ben sovint, és deixar en 
segon terme 'allò que m'agrada', 'allò que voldria'. Sovint les dificultats per 'gastar la vida' 
entren més aviat pel tema de l'obediència, de posar en segon terme la nostra pròpia voluntat. 
 
La Companyia de Jesús en les seves Congregacions Generals elabora textos que ajuden a 
orientar la vida i la missió dels jesuïtes. I penso que hi ha alguns d'aquests textos que tenen 
un abast que arriba a tota la Vida Religiosa. 
 
En un d'ells, en la CG34, diu així, de forma penso que ben lúcida:   
  

“el jesuita no debería engañarse en cuanto al costo de una tal decisión. Conlleva una 
renuncia a la intimidad conyugal, la negación del deseo tan humano de tener hijos, decir 
adiós a una vinculación afectiva que es una de las experiencias más ricas de la vida y la 
condición normal para el crecimiento humano. 
El jesuita renuncia a la alegría de pertenecer a y vivir dentro de su propia familia. Si no 
sintiera la pérdida dolorosa de algunas de las alegrías más bellas y tiernas de la humanidad, 

Lliçó inaugural del Curs Sistemàtic de Formació Inicial 2013-2014 
◦ "Gastar la vida? Com? Per què?" ● Llorenç Puig, sj 

http://www.cristianismeijusticia.net/qui-fou-lluis-espinal
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no sería humano. Otras alegrías no menos profundas entrarán en su vida, pero no podrán 
eliminar del todo ese sentimiento de carencia.” 
 
En la mateixa línia ens parla Casaldàliga en el poema preciós que diu:  
 

AVISO PREVIO A UNOS MUCHACHOS 
QUE ASPIRAN A SER CÉLIBES 

Será una paz armada, compañeros,  
será toda la vida esta batalla;  
que el cráter de la carne sólo calla  
cuando la muerte acalla sus braseros. 

Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo,  
sin hijos las rodillas y la boca,  
a veces sentiréis que el hielo os toca,  
la soledad os besará a menudo. 

No es que dejéis el corazón sin bodas.  
Habréis de amarlo todo, todos, todas,  
discípulos de Aquel que amó primero. 

Perdida por el Reino y conquistada,  
será una paz tan libre como armada,  
será el Amor amado a cuerpo entero. 

Com veieu, doncs, efectivament 
'ens fa por gastar la vida'.  
 
Ens agrada sempre tenir 
assegurances, punts de suport, no 
deixar-nos anar sense control...:  
 
Tenemos seguros por todas partes, para 
evitar los riesgos.  
Y sobre todo está la cobardía... 
 
I la mateixa Congregació General 

34 dels jesuïtes deia, en una mirada cap als nostres darrers dies, coses també duretes:  

“A lo largo de su vida, el jesuita derrochará su tiempo y talento en una gratuidad 
absolutamente desinteresada. No se está montando su propio negocio, ni quiere hacer 
carrera, ni se está construyendo su propia casa y familia. Su castidad le ha hecho capaz de 
cultivar la pobreza. Al final de su vida y por su voto de castidad se habrá hecho pobre de una 
manera que sus dotes naturales y su educación y energía previas hacían imposible. Todo 
esto pertenece al ayer; lo ha invertido en provecho ajeno.  

Al fin se ha hecho pobre como Cristo, que "siendo rico se hizo pobre por nosotros" (II Cor. 
8,9). Se ha hecho un hombre sin familia ni propiedad, que nada ha construido para sí mismo 
y que mira a Dios para definir su vida. Esta pobreza que brota de su castidad no destruye su 
vida como jesuita; en muchos aspectos le ha dado plenitud y satisfacción. Pero no debería 
camuflar el precio de una vida de estas características.”  

M'agrada pensar en els companys religiosos i religioses ben grans, que tenim en les nostres 
comunitats o infermeries... els podem veure tan fràgils, tan despullats de tot, de la seva 
intel·ligència, de les seves obres, dels seus apostolats... estan realment gastats i desgastats, 
com una torxa que ja s'ha esgotat...  
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2) El poema ens segueix parlant de que el sentit de la nostra vida és precisament el 
donar-la: 

Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida,  
pero la vida Tú nos la has dado para gastarla;  
no se la puede economizar en estéril egoísmo. 

 

Sí, el sentit de la nostra vida és precisament el de ser com torxes que estan fetes per donar 
llum tot consumint-se. Penso que hi ha una bellesa aquí, la bellesa de seguir ben d'aprop els 
camins que Jesús ens ha mostrat, sense trampes.  

Somos antorchas  
que sólo tenemos sentido  
cuando nos quemamos;  
solamente entonces seremos luz. 

 
Penso que això és ben bé 
veritat.  

Fa poc han mort dos 
companys jesuïtes encara en 
edat apostòlicament activa: el 
Francesc Padrosa i el Marc 
Vilarassau.  

La seva mort 'abans de temps' 
m'ha donat molt que pensar. 
Pensava que efectivament el 
sentit de la vida no és el que 
tenim, el que acumulem (la 
magnífica col·lecció de llapis 
que feia un d'ells no se l'ha 
portat al Cel), sinó que ho és 
l'empremta que deixem en les 
persones, l'amor que vessem 
en elles. El sentit de la nostra vida és aquest gastar-nos però no per què sí, sinó tot donant 
llum, tot donant la llum d'un amor que els altres reconeguin com un amor cap a ells en 
concret. “hemos de  amarlo todo, todos, todas”. Sí, és ben bé així.  

El sentit de la nostra vida és el ser capaços d'obrir el nostre cor a un amor més ample, més 
abarcant, que englobi moltes persones.  

És l'altre poema preciós de Casaldàliga:  

Al final del camino me dirán: 
—¿Has vivido? ¿Has amado? 
Y yo, sin decir nada, 
abriré el corazón lleno de nombres. 

Penso que la nostra vida religiosa té sentit en quant és una vida que ens obre cap a un amor 
més universal, més obert, més capaç d'englobar moltes persones. M'agrada sempre dir que 
'un va veient amb el temps que la capacitat del nostre cor és molt més gran del que creiem: 
hi caben moltes persones en ell, amb una estimació profunda i compromesa cap a 
cadascuna d'elles'... Sí, fins i tot diria que quant més s'exercita aquest amor obert i profund 
cap a les persones, més es va fent flexible el cor, i més capacitat té.  

No es tracta de quedar com uns 'solterons' el cor dels quals s'ha quedat 'sense noces', sinó 
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pel contrari, de ser persones que viuen amb el cor ple, ple d'amor i de proximitat als altres.  

Pero per viure tot això la CG34 ens parla de tres 'eines' que ens han d'ajudar:  

a.- La familiaridad con Dios y la amistad con Cristo que subyacen en los orígenes de su 
vocación son las que sostienen al jesuita en su fidelidad. Este amor fue el que le atrajo a 
abrazar esta vida; los compromisos de la castidad no pueden mantenerse ni florecer sin que 
ese amor crezca de continuo. Esta unión consciente y amorosa con Dios es oración, bien 
tenga lugar en momentos formales de atención explícita, bien como la atmósfera que llena el 
día-  

b.- La vida de comunidad juega un papel de gran importancia. No es que la comunidad 
sustituya a la mujer y los hijos, sino que puede y debe prestar apoyo a una vida que se vive 
en su renuncia. A través de las muchas formas de presencia y prestación mutuas, nos 
hacemos mediadores, unos a otros, de la presencia del Señor a quien nos consagramos por 
el voto de castidad. Esta mediación y este intercambio son los que hacen religiosa nuestra 

comunidad. Nuestro mutuo 
compromiso vital y continuo es una 
condición para el concomitante 
crecimiento en castidad 

c.- También la vida de apostolado 
robustece el amor al Señor que 
es la fuente de la castidad. Los 
ministerios producen una 
conciencia de Cristo que no se 
encuentra fuera de esta 
experiencia apostólica, del Cristo al 
que nos unimos como instrumentos 
regidos por la mano de Dios. La 
gracia por la que caminamos en 
fidelidad hacia Dios es la misma 
por la que procuramos "ayudar a la 
salvación y perfección de las 

(ánimas) de los prójimos". Más aún, la castidad forma parte de la manera que hemos 
escogido para relacionarnos con los demás. La satisfacción y gozo que provienen de la 
experiencia apostólica refuerzan a su vez el significado de la castidad que hace posible esta 
vida apostólica. Esto sucede especialmente en los ministerios con los oprimidos y los 
pobres. En todo caso, el apoyo mutuo entre la castidad y las tareas apostólicas del jesuita es 
posible sólo si se trabaja desinteresadamente y sin orientar el trabajo pastoral a su 
autopromoción. 

 
3) No menyspreem la nostra vida: la vida la donem per alguna raó 

Gastar la vida es trabajar por los demás,  
aunque no paguen;  
hacer un favor al que no va a devolver;  
gastar la vida es lanzarse aun al fracaso, si hace falta,  
sin falsas prudencias;  
es quemar las naves en bien del prójimo. 

 
Es tracta, en efecte, de donar la vida per pura actitud de 'retorn' d'un amor descobert, per 
haver trobat un tresor pel que val la pena vendre-ho tot, com diu l'evangeli.  

Gastem la vida perquè hem estat 'seduits' per un Amor amb majúscules, que ens convida i 
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ens demana que siguem 'caños', que siguem conductors d'aquest amor rebut i que es deleix 
per arribar a les persones, als altres, als més pobres.  

Jesús en l'evangeli de Marc fa la multiplicació dels pans quan veu les multituds “Quan Jesús 
desembarcà, veié una gran gentada i se'n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor ; i 
es posà a instruir-los llargament” i després fa la multiplicació dels pans...  

Ens podem preguntar com és la nostra mirada. És una mirada tendra, que mira amb els ulls 
tendres de Jesús? El nostre cor, es remou amb la mirada cap als més necessitats, els més 
pobres, els més desfavorits?  

Aquesta mirada tendra, ens porta, com a Jesús, a no mesurar el nostre temps, el temps de la 
nostra vida que donem als altres...?  

Convé que recordem que l'amor donat és en realitat una resposta.  

 

Ens els Exercicis Espirituals, sant Ignasi proposa la pregària del 'preneu, Senyor, i rebeu”, 
després de considerar com tot prové de Déu, com tot en la meva vida és pur do... 

“El primer punt és retreure a la memòria els beneficis rebuts de creació, 
redempció i dons particulars, ponderant amb molt d'afecte quant ha fet Déu 
nostre Senyor per mi, i quant m'ha donat del que té, i, a més, que el mateix 
Senyor desitja donar-se'm en quant pot segons el seu diví designi. I després 
reflectir en mi mateix, considerant amb molta raó i justícia el que jo, de part 
meva, he d'oferir i donar a sa divina majestat, a saber, totes les meves coses i a 
mi mateix amb elles, així com qui ofereix amb molt d’afecte” 

I llavors diu:  

“Preneu, Senyor, i rebeu tota la meva llibertat, la meva memòria, el meu 
enteniment i tota la meva voluntat, tot el que tinc i posseeixo; vós m'ho 
donareu, a vós, Senyor, ho torno; tot és vostre, disposeu-ne segons la vostra 
entera voluntat; deu-me el vostre amor i gràcia, que aquesta em basta.”  

Per tant, penso que una vida consagrada és una vida que s'adona de que, 
immerescudament, gratuïtament, preciosament, ha rebut tot, tot, de l'amor desbordant de 
Déu; i llavors se li presenta com a única resposta possible el: “aquí em tens, Senyor”; 
“preneu, Senyor, i rebeu...”.  
 
4) Pero en realitat estem sostinguts... 
 

I per acabar, m'agradaria recordar que en realitat del que es tracta és de que reconeguem 
que aquesta aventura no és quelcom que ens hem 'muntat nosaltres mateixos', sinó que té 
un protagonista que és el que ens ha cridat, el Senyor:  
 



7 
 

Entrénanos Señor, a lanzarnos a lo imposible,  
porque detrás de lo imposible  
está tu gracia y tu presencia;  
no podemos caer en el vacío. 
El futuro es un enigma,  
nuestro camino se interna en la niebla;  
pero queremos seguir dándonos,  
porque Tú estás esperando en la noche,  
con mil ojos humanos rebosando lágrimas  

 

M'agrada veure com sant Pau ho té ben clar: es tracta, tot això de la vida religiosa, d'aquest 
donar la vida, de posar en joc dos confiances (cf. 2 Tm):  

- veure la confiança de Déu envers nosaltres... cosa ben forta!:  

“Dono gràcies a aquell qui m'ha fet fort, Jesucrist, Senyor nostre, ja que ha 
volgut donar-me aquest ministeri i s'ha fiat de mi”.  

- i veure també que hem de confiar en Aquell que ens ha cridat a aquesta vida:  

“Per això suporto aquests sofriments, i no me n'avergonyeixo. Sé en qui he 
cregut, i estic segur que és prou poderós per a guardar fins a l'últim dia el tresor 
de la fe que m'ha estat confiat”.  

Que el Senyor, doncs, que ha confiat tant en nosaltres, també ens ajudi a viure allò que ha 
posat en el nostre cor: el desig de seguir-lo des de la vida consagrada, i fer-ho amb joia, amb 
un cor agraït, essent transmissors d'aquest amor rebut i confiat.  

 

 

Estem estrenant un nou curs! Un curs que té 
gust de celebració perquè el 20 de gener de 
2014 farà 150 anys que va néixer a la ciutat de 
Vic, Joan Collell Cuatrecasas, fundador de les 
Serventes del Sagrat Cor de Jesús. I ho estem 
celebrant ja des d’ara en tota la Congregació 
estesa per Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica. 

A en Joan li va tocar viure la revolució industrial 
i, adonant-se del que passava al seu voltant, s'hi 
va implicar plenament. El que més l'interpel·lava 
era el patiment de les noies treballadores a les 
fàbriques. Ell, des de la seva experiència 
profunda de l'amor del Cor de Jesús, es va sentir 
mogut, empès a fer-hi alguna cosa. I la seva 
resposta va ser fundar una Congregació 
religiosa amb un objectiu: "formar tallers 
cristians on al mateix temps que el pa 
material, trobin les obreres el pa de l'ànima". 
Amb la fundació d'aquests tallers cristians, en 
Joan no vol oferir només una feina a les joves 
obreres per obtenir un sou i solventar així les 
seves necessitats materials, sinó que vol que les 

Des del cor, com Joan Collell !  
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germanes ofereixin un ambient 
sà, acollidor, on les noies se 
sentin estimades i valorades 
pel que són i no per la seva 
capacitat de treball. Uns tallers 
cristians que ofereixin també 
una formació intel·lectual i 
religiosa, perquè les joves 
puguin créixer i avançar com a 
persones.  

Aquest va ser el somni d'en 
Joan, la inspiració que va rebre 
per a donar resposta als reptes 
del seu temps. I, traduint-lo al 
nostre avui, aquest també és el 
nostre objectiu, la nostra 
missió, com a escola cristiana 

que som. És veritat que, com escola, oferim una educació que ensenya als nostres alumnes 
a guanyar-se la vida. I, com a mestres, com a professors, donem eines, ajudem a 
desenvolupar destreses perquè els nostres alumnes siguin competents i puguin i sàpiguen 
espavilar-se en el món laboral. Per això se'ns demana que siguem bons professionals, 
formats i actualitzats en el nostre àmbit per ajudar-los a guanyar-se la vida, el pa material, 
que diria en Joan. Però no podem oblidar que, a més a més d'aquesta educació que 
ensenya a guanyar-se la vida, la nostra missió, com a escoles de les Serventes del Sagrat 
Cor de Jesús, és oferir als nostres alumnes una educació que els ensenyi a viure la vida! És 
el que en Joan en diria: "el pa de l'ànima". Els nostres alumnes també necessiten que algú 
els ofereixi aquest tipus d'aliment, allò necessari, que els ajudi a créixer com a persones en 
aquesta aventura de descobrir-se a si 
mateixos, de conèixer-se, d'aprendre a 
relacionar-se amb els altres, de 
comprendre el món que els envolta, 
d'apropar-se al sentit de la vida...  
 
Aquest curs d’aniversari 2013-14 farem 
una sèrie d’activitats:  

- Inauguració al començament del 
curs acadèmic. 

- El dia 19 de gener de 2014 a la 
Casa Mare de la Congregació (Vic) 
ens trobarem totes les germanes 
per celebrar-lo amb una eucaristia i un dia de festa. 

- Tots els nostres alumnes dels col·legis i joves de les residències visitaran els llocs 
significatius de la vida del nostre Fundador Joan Collell i de la Congregació. 

- Clourem el 150 aniversari amb una eucaristia a la Catedral de Vic el dia 14 de juny de 
2014. Estan convidats les germanes, famílies, alumnes, ex alumnes i membres de la 
Família del Sagrat Cor de Jesús. 
 

Felicitats a tots per la part que ens toca!  
Que visquem un curs ben ric, ple i feliç! 
DES DEL COR, COM JOAN COLLELL! 

Serventes del Sagrat Cor de Jesús 
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D’esquerra a dreta: Josep Maria Morros (Vic), Lluís Serra (URC), Ramon Labernie Castell (Tortosa), Begoña Fornés 
(Terrassa), Francesc Prieto Rodríguez (Barcelona), Pere Cardona (Tarragona) i Ramon Alventosa (Girona) 

El 7 de novembre de 2013, dijous, s’ha celebrat a les dependències de la Cúria del Palau 
Episcopal de l’Arquebisbat de Barcelona la reunió trimestral dels vicaris i delegats episcopals 
de Vida Consagrada. Alguns dels temes més importants han estat: el document de la CEE: 
“La Iglesia particular i la vida consagrada”, el llibre: “El Ministerio del Vicario Episcopal para 
la Vida Consagrada” i la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.  

 
 
 

 
Centre Cruïlla 
El Centre Cruïlla està ubicat en el carrer 
Pedraforca, número 2-6, als locals annexes de la 
parròquia del barri de Ciutat Meridiana. El Centre 
Cruïlla és una entitat sense ànim que depèn 
jurídicament de la Parròquia de Sant Bernat de 
Claravall. Des dels seus orígens, l’any 1984, ha 
esdevingut un punt de trobada per a infants i joves 
de la zona. Al llarg del temps ha contribuït tot 
donant resposters educatives en diversos camps: el 
lleure organitzat, la cultura, l’orientació i la inserció 

Els salesians impulsen el Centre Cruïlla  

Reunió dels Vicaris i Delegats Episcopals de Vida Consagrada  
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laboral, l’associacionisme, la integració social, l’educació en valors, l’esport... En aquests 
moments el Centre Cruïlla dinamitza: 
 
PQPI Hoteleria 
 

El PQPI d’Auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restauració  és un projecte que ens ajuda a 
donar resposta a molts joves de la zona que es troben en situació de fracàs escolar: sense 
acreditació de la ESO i amb poques possibilitats d’accedir al món laboral per falta de 
formació i d’oportunitats. En aquest sentit el PQPI és una bona oportunitat per proporcionar 
formació professional que faciliti la incorporació al sector laboral de l’Hoteleria-cuina. Al 
mateix temps estem convençuts que es 
convertirà en una  bona eina per tal que els 
joves puguin desenvolupar actituds i 
competències que contribueixin al seu 
creixement personal i a la seva inserció 
social i laboral. 
 
En l’esquema organitzatiu del Centre es 
poden observar 4 àrees: 

 Acollida: s’encarrega de la 
preinscripció, inscripció al PQPI, i 
d’informar als joves i les seves 
famílies del funcionament i 
organització d’aquest. 

 Preparació personal per al món del treball: té la responsabilitat d’organitzar les 
tutories i seguiment de cada jove, tant en la seva formació en el Centre com en les 
pràctiques en empreses col·laboradores. 

 Formació Professional: s’encarrega de transmetre els coneixements del programa 
segons el currículum formatiu establert.  

 Orientació i inserció sociolaboral: prospecta i està en contacte amb les empreses, 
amb els centres que imparteixen CFGM i Cursos Ocupacionals. S’encarrega 
d’orientar als joves una vegada han finalitzat la seva formació en el PQPI, promovent 
la seva continuïtat formativa i inserció laboral. 

Els dimarts els joves realitzaran unes practiques en una simulació d’un restaurant de plats 
combinats. 
 
Projecte Pedraforca 

El Projecte Prelaboral Pedraforca està dirigit 
a adolescents i joves amb edats compreses 
entre els 16 i 18 anys, que tenen dificultats 
per accedir als recursos formatius i 
ocupacionals que ja es duen a terme a la 
ciutat de Barcelona, i que es troben en una 
situació d’exclusió sociolaboral dels itineraris 
de recerca. El projecte pretén dotar de 
competències especifiques als joves, per 
poder accedir-hi amb garanties a aquests 
recursos formatius i fer un itinerari 
personalitzat respectant el procés de cada 
jove.  El procés d’inserció sociolaboral ha de 
ser progressiu de tal forma que en un primer 
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moment dins del projecte prelaboral Pedraforca es treballin les competències, els hàbits i 
actituds prelaborals necessàries per poder iniciar l'itinerari personal i professional. 
El perfil d’aquests joves i adolescents, presenta les següents característiques comunes: 
 

A nivell escolar 

 Es tracta de joves que han tingut dificultats de relació amb el sistema escolar 
reglat.  

 Abandonament dels estudis i/o dificultats per poder acabar els cursos que 
inicien. 

 Joves nouvinguts amb escolarització reglada en el seu país d’origen. Amb 
poques possibilitats d’incorporació a la formació reglada i amb problemes de 
convalidació dels estudis realitzats. 

 

A nivell prelaboral 

 Manca d’una formació específica per a desenvolupar un lloc de treball concret. 

 No tenen assolides las competències necessàries per accedir al mercat laboral.  

 No estan acostumats a les eines bàsiques per a la recerca de feina. 

 Els hi manca un projecte propi i realista de futur en l’àmbit laboral. 
 

A nivell social 

 Sensació general d’estar fora del sistema per manca de formació. 

 Manca de motivació pel seu futur a mig i llarg termini. 

 Sense el permís de treball que els permeti incorporar-se a una feina. 

 Joves amb mancances socials i afectives. 
En conclusió, el perfil dels destinataris del Prelaboral Pedraforca són joves amb especials 
dificultats per accedir a formacions que les permeti en un futur inserir-se laboralment.  
 
Cruïna 
 

El Projecte Cruïna va iniciar la seva 
tasca ara tres anys. L’experiència i 
l’avaluació extretes d’aquest temps 
és que el centre Cruïlla ha format a 
molts joves a millorar les 
competències en l’àmbit dels sector 
d’hosteleria i ha tingut un impacte 
molt positiu al territori i en les 
xarxes socials i laborals amb les 
treballa. 
El Projecte combina la formació 
professional, el creixement 
transversal i el contacte amb 
empreses per facilitar les 
pràctiques i la inserció laboral.  
És, per això, que el Projecte Cruïna 
és entès com necessari i útil amb 
un perfil de joves amb especials dificultats d’inserció. 
 

Objectiu general 
El Projecte pretén dotar a joves amb especials dificultats d'inserció sociolaboral de les 
competències teòriques i pràctiques necessàries en el sector de l'hosteleria-cuina, a més de 
completar una formació humana de responsabilitat per facilitar una inserció  mitjançant un 
contacte posterior amb empreses del sector. 
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Objectiu específics 

- Assolir les competències bàsiques 
teòriques d'hosteleria-cuina 

- Assolir les competències bàsiques 
pràctiques d'hosteleria-cuina 

- Millorar les competències transversals 
i socials bàsiques. 

- Facilitar la inserció sociolaboral en el 
sector de l'hosteleria-cuina 

 
Els divendres els joves dels projecte realitzen 
unes pràctiques reals en una simulació d’un 
restaurant.  
 
Grups de recerca 

Els Grups prelaborals de Recerca són espais 
grupals amb joves de 16 a 25 anys amb la 
finalitat de conèixer i aprendre més profundament 
i en grup, eines i habilitats necessàries per 
incorporar-se a recursos laborals, formatius, 
culturals, socials i esportius.   

Els objectius d’aquests grups són: 
 Descobrir els factors personals que 

ajudaran a la recerca en qualsevol àmbit 
de la vida. 

 Millorar aquells factors que ho necessitin 
(motivació, comunicació, autonomia...). 

 Descobrir i superar les limitacions. Recerca dels punt forts de cadascú. 
 Descobrir dins d’un grup la motivació necessària per poder realitzar tasques de 

recerca, tot sortint de la sensació de soledat i frustració individual.  

 
 
  

El curs 11-12, l’escola, a través del comitè medioambiental dels alumnes i docents, 
reflexiona i debat sobre que se’n fa de les quantitats de menjar que sobra en el menjador 
escolar perquè no s’hagin de tirar a les escombraries. Inicialment, la nostra proposat va ser 
portar el menjar a l’asil d’avis, però les normes sanitàries de trasllat d’aliments requerien uns 
permisos que l’Escola no en disposava.  
  
El curs 12-13, davant d’aquesta situació s’havia de seguir pensant en buscar solucions. En 
aquest moment sorgeix la proposta que les persones necessitades vinguin a l’Escola a dinar.  
Per aquest nou plantejament calia una entitat que gestionés les necessitats d’Igualada. El fet 
que l’Escola té un conveni amb l’Ajuntament per formació en el barri de Sant Agustí, inclosa 
en el pla de barris de l’Ajuntament, ens dirigim a serveis socials de l’Ajuntament. Informem a 
l’Ajuntament, que sense fer ressò ni passar per cap conveni, l’Escola pot oferir a famílies 
necessitades un àpat amb unes condicions nutricionals bones en l’espai del menjador del 
personal que té l’Escola. El començament havia de ser poc massificat per veure com 
funcionava.  

Projecte Mengem Plegats, de l’Escola Pia d’Igualada 
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És en aquest moment quan el projecte agafa el nom de 
Mengem plegats, pel fet que mengem conjuntament el 
personal de l’Escola i les famílies necessitades en el nostre  
menjador pedagògic de Cuina i Gastronomia.  
  
El curs 13-14, l’Escola té 7 persones que estan venint 
diàriament, durant la setmana, a dinar amb nosaltres i també 
s’ha signat un conveni de col.laboració en aquest àmbit  
assistencial amb l’Ajuntament d’Igualada.  
Estem, en aquests moments, contemplant la possibilitat de congelar el menjar per a poder 
arribar a més famílies de la ciutat a través d’entitats socials.  
 
 
 

 
Les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes de 
Sant Joan Bosco) de la província que comprèn 
Catalunya, Aragó, Navarra i el País Valencià, 
s'han reunit en capítol els dies 1, 2 i 3 de 
novembre, a Barcelona. Presidit per la provincial, 
Gna. Isabel Pérez, el capítol aplega religioses i 
seglars de les plataformes educatives de tota la 
zona. 
 
Carme Canadell per a Flama.info, 4 nov. 13 
 
Aquest esdeveniment prepara el Capítol General 
XXIII de la congregació o Institut, que s'iniciarà a 
Roma el 22 de setembre de 2014 i té per lema 
“Ser amb els joves casa que evangelitza”, 
expressió del desig i compromís de realitzar en 
l'avui la missió carismàtica que el Senyor ha 
confiat a aquest Institut. El terme “casa” significa 
aquí una família que acull; una família solidària, 
testimoni de vida tan en les relacions humanes 
com en la missió educativa i evangelitzadora.  
 
La paraula de Jesús ha d'arribar al cor de les 
joves generacions a través d'aquesta família que 
obra les portes i finestres de casa seva perquè hi 

entri qui vulgui a fer experiència de l'amor de Déu, interrogar-se sobre la seva pròpia vida i la 
seva salvació, trobi l'alegria de la fe viscuda i testimoniada. Ha de ser “la casa de l'anunci 
missioner que impliqui els i les joves com a protagonistes actius i responsables en aquesta 
important aventura”, segons paraules de la Mare General. I també, tot dirigint-se a les 
germanes: “Només evangelitza un cor que estima Jesús; un cor capaç de confiar-se i de 
refiar-se. La confiança està en la base de les relacions recíproques i en la relació educativa. 
La paraula de Jesús arriba al cor de les joves generacions a través d'aquestes mediacions.” 
 
Deixar-se evangelitzar 
Tot seguint el fil de l'exigència que comporta aquest lema, és evident que la “casa que 
evangelitza” - icona d'una comunitat religiosa, comunitat educativa, província, congregació, 
organització de voluntaris o plataforma educativa- primer de tot s'ha de deixar evangelitzar. 

Salesianes: “Ser avui amb els joves casa que evangelitza” 
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Cada una d'aquestes “cases” ha d'acollir l'Evangeli – cada persona, comunitat, plataforma 
educativa o la congregació -. Per això, cal tenir un cor contemplatiu, capaç de reconèixer la 
presència de Jesús en nosaltres i de viure'n les conseqüències. “Només una actitud mística 
ens farà espiritualment fecunds pels camins del món; ens permetrà sortir de les nostres 
comoditats i egoismes”. I ens farà reforçar les nostres arrels, amb l'experiència que van viure 
els fundadors sant Joan Bosco i santa Maria Mazzarello a Valdocco i Mornese, els seus 
pobles d'origen, al nord d'Itàlia. 
El Sínode dels bisbes sobre el tema “La Nova evangelització per a la transmissió de la fe 
cristiana” (Roma, 7 al 28 d'octubre de 2012) és una llum ben estimulant en la vida i missió de 
les Filles de Maria Auxiliadora (Salesianes de Sant Joan Bosco), que en tota la seva història 
s'han esforçat a “educar evangelitzant i evangelitzar educant”, segons el seu carisma.  
 
Recerca i creativitat 
Les i els integrants d'aquest capítol provincial evoquen Maria, a qui tota la família salesiana 
anomena Auxiliadora, mare i mestra de la fe. Ella és qui ha introduït Jesús en l'esfera 
casolana. Tots els participants aporten a les reunions les seves experiències per tal 
d'elaborar un informe que s'haurà d'unir amb els de totes les inspectories (províncies) del 
món per tal de compondre el document base de treball del Capítol General XXIII, que haurà 
de debatre quins són, ara mateix, els reptes que té l'Institut en relació amb el lema abans 
exposat, procedents dels diferents contextos; quins canvis estan cridats a fer, quins són els 
fonaments d'aquesta “casa”, quins valors humans s'han de potenciar, quins processos ja 
començats s'han d'activar o quins s'han de posar en marxa en l'àmbit personal, comunitari, 
estructural, que facin més fecunda la vida i missió de les comunitats educatives i religioses. 
La Mare General, sor Yvonne Rengoat, reclama recerca i creativitat. ”El nostre temps – diu - 
no és més difícil que d'altres: és, senzillament, el nostre. Hem d'estimar-lo, tot descobrint-ne 
les possibilitats i el potencial d'esperança que conté.” 
 
 
 
 

 Reivindiquem que les polítiques migratòries es regeixin 
per criteris d’humanitat i que tinguin com a prioritat el 
reconeixement dels drets de les persones, especialment 
dels menors no acompanyats 

 Aquest canvi només serà possible si els estats membres de la UE s’hi comprometen i 
s’hi impliquen cooperant de forma efectiva per al desenvolupament i la pau en els 
països africans i de l’orient mitjà 

 La política de control i d’externalització de fronteres seguida per la Unió Europea a partir del 
2005, amb la creació de l’agència FRONTEX 
(Agència Europea per a la Gestió de la 
Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors 
dels Estats membres de la Unió Europea),  ha 
empitjorat progressivament les condicions de 
les travessies i ha augmentat el nombre de 
víctimes. Hem traslladat el problema una mica 
més lluny, a la «terra de ningú», als deserts del 
Marroc, Algèria, Líbia, Tunísia, etc. com si les 
conseqüències d’allò que es decideix a 
Brussel·les no tinguessin res a veure amb els 
centenars i milers de morts en l’intent de 
buscar un futur millor. Però, un cop més, la 

Manifest: “A Lampedusa hem naufragat tots” 
 



15 
 

realitat de mort i ignomínia s’ha fet present, davant els nostres ulls, a pocs quilòmetres de la 
costa italiana. Lampedusa posa en relleu el concepte d’Europa fortalesa i les tràgiques 
conseqüències que comporta.  
 
Hem arribat a una situació complexa on es barregen factors que junts constitueixen un 
autèntic polvorí, del qual Lampedusa només ha estat un avís:  

 Una forta pressió demogràfica, motivada per les desigualtats entre les dues ribes. 
Desigualtats econòmiques, però també de piràmides demogràfiques, amb un 
envelliment accelerat de la població europea, que necessita i necessitarà en el futur 
nous contingents de migrants.  

 Una crisi econòmica que ha fet empitjorar les condicions de vida d’una bona part de la 
població, precisament d’aquells països de la frontera sud: Portugal, Espanya, Itàlia, 
Grècia, etc. L’atur ha incrementat la percepció errònia que, ara, la immigració no és 
necessària i que, per tant, sobra població. Com si les persones fossin mers objectes 
intercanviables en funció de les 
conjuntures econòmiques.  

 Un increment del discurs xenòfob i 
antiimmigratori en països rellevants 
per a la UE com demostra el cas 
francès. El creixement de 
l’ultradreta populista en determinats 
països condiciona les polítiques 
dels governs, siguin del color que 
siguin.  

 La inestabilitat creixent al nord 
d’Àfrica, amb estats fallits o 
semifallits, que fa molt difícil la 
posada en marxa d’un control de fronteres que garanteixi alhora la mobilitat de les 
persones i la seguretat d’aquesta mobilitat. Actualment, el tràfic de persones com a 
negoci practicat per bandes criminals s’està estenent, com han denunciat 
repetidament les ONGs que treballen sobre el terreny.  

 Una situació tan dramàtica exigeix una implicació més gran de tota la UE. Així ho ha 
reconegut també una recent resolució del Parlament Europeu sobre fluxos migratoris a la 
Mediterrània, aprovada el dia 23 d’octubre del 2013, i que demana a la Comissió i als Estats 
un replantejament de FRONTEX perquè que aquesta agència europea garanteixi «els drets 
fonamentals universals dels migrants, en particular, dels menors no acompanyats» i un 
reforçament dels mecanismes i programes d’asil. 
 

Per això, demanem:   
 

- Recuperar i enfortir una política eficaç de cooperació al desenvolupament, la pau i la 
democràcia en els països africans i de l’Orient Mitjà, que compti amb la solidaritat de 
tots els estats de la Unió, sigui quina sigui la seva distància del Mediterrani i que 
afronti en profunditat les causes que generen emigració.  

- Desenvolupar, com ha assenyalat el mateix Parlament Europeu PE, una estratègia 
més global a la Mediterrània que situï la migració laboral en el context del 
desenvolupament social, econòmic i polític. És necessari obrir vies més realistes i 
eficaces per a l’entrada legal a Europea, sempre preferible a l’entrada irregular, 
generadora de tràfic de persones i mortalitat. 
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- Prendre urgentment totes les mesures necessàries per a garantir plenament el socors 
i l’assistència a tots els migrants en perill al mar, com també suprimir totes aquelles 
normatives i pràctiques que en molts països penalitzen l’assistència humanitària als 
migrants, sigui quina sigui la seva condició. 

- Revisar en profunditat la política d’asil de la Unió Europea, a fi de garantir l’accés a 
l’asil de forma eficient, justa i segura, en coresponsabilitat plena de tots els països 
membres. 

- Contrarestar els discursos xenòfobs de la por, amb discursos que advoquin per 
autèntiques polítiques d’integració econòmica, social i cultural d’aquelles persones 
que aconsegueixen arribar a casa nostra. I això passa per un enfortiment dels serveis 
bàsics de salut i educació.   

- Facilitar i no entorpir aquesta integració amb lleis injustes, amb apartheids sanitaris o 
amb pràctiques i normatives que comporten la detenció abusiva i arbitrària 
d’immigrants, i la seva reclusió en centres d’internament d’estrangers opacs que no 
respecten els drets humans.  

 Com a entitats cristianes presents a 
Catalunya, i formant part, doncs, d’aquesta 
frontera sud europea, demanem una 
mobilització de la solidaritat i la compassió 
per part de les comunitats, parròquies i 
entitats que se senten mogudes per Jesús i la 
causa de l’Evangeli. La situació és crítica. En 
aquest Mediterrani que tant estimem, cada 
dia moren persones sense que n’arribem a 
saber els seus noms; cada dia són 
interceptades i retornades més i més 
persones, algunes amb anys d’estada al 
nostre país; cada dia centenars de persones 
dormen en els centres d’internament sense 

saber quin serà el seu destí. Ens cal fer tota la pressió possible per a canviar aquesta 
situació i caminar cap a solucions en les quals el control dels fluxos migratoris sigui regit per 
criteris d’humanitat. Però, sobretot, ens cal esforçar-nos a construir, des de baix, societats 
que tinguin en compte l’altre com a germà, sigui quin sigui el seu origen, la seva religió o la 
seva situació legal. 
 
En aquests temps de crisi i incertesa no poden condemnar-nos a existències porugues i 
desconfiades. No val la pena viure en una societat així. Necessitem mobilitzar més que mai 
la força que ens dóna el fet de saber-nos estimats per un Pare/Mare que ho és de tots. 
Només junts podrem travessar aquests temps difícils, només junts ens en sortirem. 
Altrament, Lampedusa serà també símbol i signe del nostre propi naufragi.  
 
Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants    Novembre 2013 
 
ACO, CARITAS, CINTRA-BENALLAR, CON VI VIM, CRISTIANISME I JUSTÍCIA, CRISTIANS PEL SOCIALISME, 
DELEGACIÓ DE PASTORAL OBRERA DE BARCELONA, DELEGACIÓ DE PASTORAL SOCIAL DE BARCELONA, 
EKUMENE, FUNDACIÓ ESCOLA CRISTIANA, FUNDACIÓ MIGRA-STUDIUM, GOAC-HOAC, GRUP DE JURISTES 
RODA VENTURA, JOC, JUSTÍCIA I PAU, INTERCULTURALITAT I CONVIVÈNCIA, PARRÒQUIA DE SANTA MARIA 
DEL PI, PASTORAL AMB IMMIGRANTS (PAI), RELIGIOSES EN BARRIS, UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
(URC), BAYT-AL-THAQAFA, INICIATIVES SOLIDÀRIES, , FUNDACIÓ LA SALUT ALTA I COMUNITATS DE VIDA 
CRISTIANA DE CATALUNYA. 
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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 
 

 

Dintre del pla de formació de la Delegació diocesana de Catequesi, la tarda del 28 d’octubre, 
als locals de la Casa de l’Església del carrer Blondel, elP. Abella ha pronunciat una 
conferència adreçada als catequistes de la diòcesi de Lleida, tot i que han assistit d’altres 
persones interessades en el tema, entre elles el bisbe Joan Piris. 

L’acte va començar amb la intervenció de la Delegada de Catequesi, la Sra. Trini Catalán, 
qui va explicar que, en adonar-se que un lleidatà havia participat en el passat sínode sobre 
la nova evangelització, es posà en contacte amb ell per demanar-li que s’adrecés als 
catequistes de Lleida. Tot seguit li va agrair que acceptés i el va presentar descrivint alguns 
trets de la seva biografia. 

El P. Josep M. Abella, com ell mateix va subratllar, és lleidatà, del carrer La Palma. I la seva 
parròquia Sant Llorenç. Aquí va ser batejat, confirmat, i també va ser ordenat de prevere. Ha 
estat missioner a Japó, i des de l’any 2003 és el Superior General dels Missioners 
Claretians. En aquest servei una de les seves funcions és visitar els 3.100 missioners 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Trobada de responsables 

 

Conferència del P. Josep M. Abella, superior general dels Missioners 
Fills de l’Immaculat Cor de Maria, als catequistes de Lleida 

mailto:pjv.url@gmail.com
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claretians escampats per 66 països. Aquesta circumstància fa que tingui una perspectiva 
més universal d’Església. 

Amb aquest bagatge cultural i eclesial, va dur a terme la conferència «La nova 
evangelització en la transmissió de la fe» que, tenint present que s’adreçava a catequistes, 
ha basat en tres paraules del títol: fe, evangelització i transmissió: 

 La fe com a experiència humana. El desig d’anar a Déu, que pot tenir una gran 
transcendència en la vida de la persona. Una fe que neix i creix en referència a Jesús 
i que té relació amb totes les dimensions de la persona. 

 L’evangelització implica conèixer l’Evangeli, meditar-lo, deixar-se posseir per ell i 
donar-lo a conèixer. És la transformació de la cultura a través de l’acció de l’Evangeli. 
Si l’evangelització no comporta una transformació en la persona, es queda en una 
simple informació. 

 La transmissió de la fe es dóna en un context i cultura determinats, que cal conèixer 
bé. 

En referència a aquest darrer punt va assenyalar algunes característiques del món d’avui 
dia: la globalització, la secularització, el pluralisme, la superficialitat, les situacions d’injustícia 

i d’exclusió, el gran nombre de persones i 
grups que treballen per la solidaritat. 
Davant d’aquest panorama va apuntar 
algunes accions de resposta. 

Va insistir que per ser catequista o 
educador el que primer fa falta és 
aprofundir en l’experiència de Déu. Les 
eines com powerpoints, cançons, 
dibuixos,… són només un ajut. En aquest 
sentit es va referir a la carta pastoral del 
bisbe Piris «La necessària qualitat 
espiritual». Va insistir igualment en la 

importància d’educar la capacitat de silenci i interioritat, en el contacte amb la Paraula de 
Déu, i en facilitar els infants la trobada amb Jesús, que mai podrà suplir el catequista. 

Després va tenir lloc un col·loqui en el que es va parlar de la necessitat de crear comunitats 
eclesials, i en la importància de les relacions humanes en la transmissió de la fe. La nova 
evangelització s’hi juga molt en les relacions personals. I va animar als presents a treballar 
més per la qualitat que no pas per la quantitat. 

Va ser una conferència intensa, però amb un llenguatge molt planer i entenedor, salpicada 
d’exemples molt gràfics de diverses cultures. Donada la riquesa de la seva intervenció, s’ha 
demanat en format digital perquè pugui arribar a totes les persones que no la van poder 
sentir en directe. 
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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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La teresiana M. Victòria Molins relata en ‘El regal de la vida’ los setenta y seis años de 
compromiso social y eclesial de una religiosa entre los siglos XX y XXI 

ORIOL DOMINGO, Barcelona, La Vanguardia, 10 de novembre de 2013 

Prostitutas, drogadictos, reclusos, pobres, homosexuales y sintecho son amigas y amigos de 
la Viqui, como es conocida esta religiosa, sin hábito, de la calle y de los marginados. Ahora 
ella, la teresiana M. Victòria Molins (Barcelona, 1936), cuenta su vida con recuerdos  
entrañables yexperiencias intensas en El regal de la 
vida, libro que lleva por subtítulo Setenta-set anys de 
compromís d’una monja entre dos segles.  
La Viqui vive con tres compañeras religiosas más en 
pleno barrio barcelonès del Raval y visita a menudo 
centros penitenciarios como la cárcel de Quatre 
Camins. Su existencia transcorre desde hace muchos 
años, como la de tantos cristianos comprometidos, en 
lo que el Papa actual –“genial Francisco”, dice– pide a 
la Iglesia que se abra y viva en las periferias sociales y 
existenciales. ¡Las periferias! Allá donde creyentes y 
agnósticos viven, conviven, dialogan y colaboran para 
hacer una sociedad más libre y solidaria, más 
esperanzada y humana. 
M. Victòria Molins ha escrito este libro a lo largo del 
último año. Quiere que su acción y su  permanecer con aquellos que lo necesitan estén 
acompañadas de plegaria, lectura y escritura. Escribe apuntes para ella misma y artículos 
para comunicarse con los demàs en momentos de silencio y soledad. Lo hace en las tardes 
de cada día. Escribir para revivir. Cada semana publica un texto breve en la sección Ventana 
a la vida del semanario Catalunya cristiana. 
Titular un libro dedicado a los marginados como El regal de la vida equivale a expresar la 
esperanza de que la vida vale la pena ser vivida . No es ironía. La vida es un regalo para 
compartir. Escribe: “Mi tarea no es la de ser omnipotente y poner remedio a las cosas, sino 
la de compartir pobrezas: la mía y la de los amigos. Porque las penes compartidas son más 
ligeras. Es por eso que cuando me preguntan por mi trabajo con los pobres siempre digo 
que yo no hago nada importante. Me limito a estar a su lado y a acompañarlos. Es verdad 
que esto a menudo hace que tenga que moverme para encontrar soluciones, pero no 
siempre la consigo. Lo que nada ni nadie pueden impedirme es compartir, escuchar, 
comprender y amar a los pobres”. 
Una de las primeras dedicatorias que Viqui ha firmado de su obra dice: “O, la vida es un 
regalo, y quiero que la mía lo sea para ti y para todos”. ¿Y cuál es, para ella, el sentido de la 
vida? ¿El sentido de su vida? Confiesa: “El sentido de la vida es la dignidad de la persona, 
de cada persona. Mi objetivo es amary estar con la gente, especialmente con los que más lo 
necesitan. Estamos en la vida para ser felices. Para serlo desde las vertientes 
religiosayhumanista. Yo, personalmente, no sé separar humanidad y divinidad, vida humana 
y Jesús. La preferencia de Jesús fue y es por los más pobres ymarginados. Pero no 
impongo nada, respeto a todos, y mantengo lazos de amistadyde colaboración con los 
agnósticos”. El libro El regal de la vida (editorial Columna) será presentado a las 19 horas 
del día 20 de este noviembre en la Casa del Llibre, en la Rambla de Catalunya, 37, por el 
periodista Albert Om, que hace un año dedicó uno de sus programes de El convidat a M . 
Victòria Molins. Él escribe en el prólogo que Viqui hizo un día un voto: “Vivirá y morirá con 
los pobres”. Las ganancias obtenidas por la autora con la venta de este libro se destinarán a 
obras sociales en que ella colabora. Así es Viqui, buena amiga. 

Viqui, buena amiga 
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Columna Edicions 

us convida a la presentació del llibre 
El regal de la vida 

de M. Victoria Molins. 
 

A càrrec d’Albert Om, periodista 
 

L'acte tindrà lloc el dimecres 20 de novembre a les 19.00 hores a la Casa 
del Llibre (Rambla de Catalunya 37, Barcelona). 

 
 
 
 
Religiosos Camils, 8 nov. 13 - A través del Vicari General de l'Orde dels Ministres dels 
Malalts (Religiosos Camils), el P. Paolo Guarise, ha rebut la notícia de la detenció del 
Superior General, el P. Renato Salvatore, per part de la Guàrdia de Finances de Roma. 
 
A través del Vicari General dels Camils, el P.Paolo Guarise, ha rebut la notícia de la detenció 
del seu Superior General, el P. Renato Salvatore, per part de la Guàrdia de Finances de 
Roma.  
El comunicat deia: "Amb gran sorpresa i un dolor profund ens vam assabentar de la notícia 
que el nostre Superior General ha estat arrestat per la Guàrdia de Finances per respondre 

als actes que se li atribueixen. 
Restem en pregària i amb la confiança que tot es pugui 
clarificar. 
Convidem els germans i la gran família de Sant Camil a 
unir-se a nosaltres en la pregària pel nostre Pare General". 
 
De la seva banda, el P. Jesús María Ruiz, Superior 
Provincial, ha elaborat el comunicat següent: 

"Com a Superior Provincial, no tinc més coneixement de l'assumpte que el publicat en els 
mitjans de comunicació. La notícia també m'ha causat un sentiment profund de consternació 
i preocupació. En aquests moments, el meu desig és que tots els fets s'aclareixin a fons per 
arribar al coneixement de la veritat fins a les últimes conseqüències. 

Les obres assistencials de la Província Espanyola i la seva activitat pastoral i sociosanitària 
són alienes a aquesta notícia i no es veuen afectades per cap dels fets que s'estan 
investigant i que presumptament s'atribueixen al nostre Superior General. 

Finalment, vull, en aquest moment de dificultat, animar tota la Gran Família de Sant Camil, 
religiosos i laics, a continuar amb senzillesa, honestedat i eficiència en el servei als malalts, 
els ancians, dependents i persones amb discapacitat com ho va fer el nostre fundador Sant 
Camil, de qui estem celebrant els 400 anys de la seva mort". 
 
 
 
 

 

L’Espai d’art Pere Pruna del MDM acull fins el 16 de febrer de 2014 
una selecta i íntima sèrie d’obres sobre el tema de la llibreria, que 
fins ara no havia estat exposada 

Presentació del llibre: “El regal de la vida de M. Victoria Molins” 

Detenen el Superior General dels Camils 

El crani i el llibre, protagonistes de l’obra inèdita de Carles Gabarró, 
a Montserrat 
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L’exposició Vanitas -  Biblioteques, comissariada per Àlex Mitrani, barreja els 
elements que constitueixen la iconografia característica de la meditació sobre la 

fragilitat humana, un tema d’alt interès per al pintor barceloní 
 
Montserrat, 9 de novembre de 2013. L’Espai d’art Pere Pruna del Museu de Montserrat 
(MDM) presenta l’exposició Vanitas – Biblioteques, que consisteix en una selecta i íntima 
sèrie d’obres sobre el tema de la llibreria 
–en total, 16-, que el pintor barceloní 
Carles Gabarró va portar a terme entre 
els mesos d’agost i octubre de 2006, i 
que no havia estat exposada fins ara. En 
unes estructures ortogonals, com 
bastides arquitectòniques, l’artista 
reuneix llibres i objectes personals tot 
establint una biblioteca. La biblioteca és, 
tradicionalment, el lloc privat o solemne 
en què es conserva i es construeix un 
pensament, una cultura. Aquestes 
biblioteques es veuen puntuades per 
cranis. L’associació del crani i del llibre 
és el tema més característic de la iconografia de la meditació. La pintura esdevé així, en 
paral·lel, un lloc o un dispositiu per pensar sobre l’existència humana i la seva fragilitat. Es 
torna un exercici de concentració solitària que, en un món avui tan poc propici, reivindica 
l’espai per a una reflexió greu. 
 
“La sèrie condensa bona part de les preocupacions i temes del pintor al llarg de la seva 
carrera. Emmarquem aquesta selecció entre unes peces de joventut, de 1985, i una mostra 
d’obres molt recents, que ens permet de comprovar la continuïtat d’una poètica. La pintura 
de Gabarró no és gens extemporània, sinó que justament avui esdevé del tot actual i 
pertinent. L’austeritat, el rigor, la contenció de l’ego i l’establiment de bastides per a la 

meditació silenciosa són suggeriments poètics 
que, abandonant tota frivolitat i complaença, 
actuen en contra de tota vàcua vanitat, i 
indueixen a la reflexió personal i a l’exigència 
moral”, apunta el comissari de la mostra, Àlex 
Mitrani. 
 
Carles Gabarró (Barcelona, 1956) és un pintor 
de trajectòria coherent i intensa. La seva carrera 
es va iniciar coincidint amb l’eufòria pictòrica que 
es va produir amb la postmodernitat, als anys 
vuitanta. La seva formació va passar per la 
Facultat de Belles Arts a Barcelona i per una 
llarga estada a París. No es pot considerar, per 

això, un pintor afrancesat, malgrat el seu amor per Georges Braque. Hi havia en ell també 
una afinitat clara amb els neoexpressionistes alemanys, com Markus Lupertz. Després de 
París van arribar els anys que es va vincular a la prestigiosa Galeria Maeght. Però si 
Gabarró va compartir l’alliberament i l’entusiasme que va suposar el retorn a la pintura fa 
trenta anys, en canvi no va escoltar els cants de sirena de l’espectacle i l’egocentrisme que 
la banalitzaren. Des d’uns principis expressionistes, la seva obra ha respost sempre a una 
recerca de la profunditat, del sentit, a una interrogació on la dimensió pictòrica acompanya 
l’existencial.  



23 
 

 
 
 

MONTSERRAT 
El dissabte 7 de desembre 
P. Antoni Pou dirigeix un recés adreçat a joves de 20 a 35 
anys. Sota el títol Regenerar-se i créixer humanament a 
partir de les crisis i els fracassos, els participants són 
convidats a integrar i a elaborarles seves vivències personals 
amb l’ajuda dels símbols i les imatges bíbliques d’Advent. 
Aquest recés tindrà lloc a l’hostatgeria del Monestir de 
Montserrat. 
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. 

 
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

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 

 

 

ACTIVITATS PROGRAMADES Novembre-Desembre 2013 

 
ACTES I CONFERÈNCIES  
Presentació del llibre: “Una teologia agenollada i indignada”. Al servei de la fe i la 
justícia  
Participaran: Javier Vitoria, autor del llibre i Toni Comín, professor de ciències socials 
a ESADE - URL  
Data: 27 de novembre de 2013 Hora: 19:30  
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona  
 
Conferència: “El desordre financer (I): La necessitat d’una banca ètica”  
Dins del cicle de conferències “Els dilluns dels Drets Humans” organitzat per Cristianisme i 
Justícia amb Justícia i Pau.  
Ponents: Eulàlia Reguant de FIARE, Jordi Calvo de Justícia i Pau i Andreu Missé 
d’Alternativas Económicas  
Data: 2 de desembre de 2013 Hora: 19:00  
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona  
 
 

Recessos d’Advent  

Activitats programades a Cristianisme i Justícia  

mailto:tonipou@yahoo.com
http://www.benedictinescat.com/StPere
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Tertúlia mensual: Primera Plana  
Entendre la realitat a través de la premsa.  
A càrrec de: Luis Sols i Oriol Prado  
Data: 19 de novembre Hora: 19:30  
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona  
 
 Tertúlia mensual: Primera Plana  
Entendre la realitat a través de la premsa.  
A càrrec de: Luis Sols i Oriol Prado  
Data: 17 de desembre Hora: 19:30  
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ Roger de Llúria, 13 de Barcelona  
 
Cicle Ignasi Salvat de Cinema  
Pel·lícula “Rebelle”, presenta Eduard Escudero  
Coordinació: Sònia Herrera i Jaume Flaquer  

Data: 22 de novembre Hora: 
19:00  
Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ 
Roger de Llúria, 13 de Barcelona  
 
Cicle Ignasi Salvat de Cinema  
Pel·lícula “Hannah Arendt”, 
presenta Jose I. González Faus  
Coordinació: Sònia Herrera i 
Jaume Flaquer  
Data: 20 de desembre Hora: 
19:00  

Lloc: Cristianisme i Justícia. C/ 
Roger de Llúria, 13 de Barcelona 

 

 

 

Volem informar-vos que el projecte de l'edició de 
la Bíblia infantil amb il·lustracions de la 
dibuixant Pilarín Bayés, ja és tota una realitat! 
  
 
La presentació tindrà lloc tindrà lloc el 29 de novembre, 
a les 11:30h, a la Casa del Llibre de Rambla Catalunya. 
  
 
L'acte serà presentat pel periodista Xavier Grasset i 
comptarà amb la presència de l'Hble. Sra. Irene Rigau, 
Consellera d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, entre altres personalitats destacades. 
  

 

 

 Servei de Documentació: 

“La nova evangelització en la transmissió de la fe” 

Bíblia infantil amb il·lustracions de la dibuixant Pilarín Bayés 



25 
 

 

 
 

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 P. Josep M. Abella, superior general dels Missioners 
Fills de l’Immaculat Cor de Maria, als catequistes de Lleida 

29 Títol “La nova evangelització en la transmissió de la fe” 

Data 28 d’octubre de 2013 

Font http://www.parroquiaclaret.com/ca/node/1338 

Publicat 14 de novembre 2013 

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

 

 

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 

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. 

 
 

 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 

fecc informa 11.11.2013, núm. 489: “AMPA i escola: avançar plegats” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Atendre les famílies, més enllà de les obligacions estrictament vinculades a l’activitat 
acadèmica, requereix una dedicació evident, sobretot per part de la titularitat i direcció del 
centre, que potser algú ha menystingut o li ha semblat quelcom sobrer.  

Però, com a escoles concertades que som, sense la confiança i el suport actiu de les 
famílies no existiríem. Per tant, aquella possible dedicació “marginal” resulta condició de 
possibilitat de la continuïtat d’una escola. Poca broma, doncs.  

Recordar aquests principis ve més a tomb que mai aquest mes de novembre, curull de 
propostes adreçades a les famílies i, específicament, a les persones més vinculades a les 
AMPAs promogudes per la confederació d’AMPAs de l’Escola Cristiana de Catalunya (la 
CCAPAC).  

Adreçant-nos, però, als titulars i directors, que sou els principals destinataris d’aquest 
butlletí, us recordem succintament algunes coses que podeu fer:  

1. L’AMPA de la vostra escola ja està adherida a la CCAPAC? La vinculació de 
l’AMPA a la CCAPAC, i d’aquesta confederació a la FECC, és una manera de reforçar 
aquest caminar junts. Cal que sapigueu si està adherida o no (ho podeu consultar a 
l’AMPA i, si no ho sap –tot pot passar- a nosaltres. En cas de no estar-hi adherits, animeu-la 
que ho faci (si cal, demaneu-nos com: Anna Carreras annacb@escolacristiana.org). No ho 
deixeu per a demà. Passen els dies i ens n’oblidem!  

2. Els membres de la junta ja participen en les sessions per a nous dirigents que 
organitza la CCAPAC? Dissabte se’n va celebrar una a Manresa i el dissabte 23 de 
novembre se’n farà una altra a Barcelona. Són gratuïtes per a les AMPAs adherides a la 
CCAPAC.  

La sessió que va tenir lloc a Manresa el passat dissabte va ser un èxit gràcies als pares i 
mares interessats i participatius que hi van assistir, així com per les explicacions de la 
consultora pedagògica Dolors Moreno i el secretari de la CCAPAC Josep M. Romagosa, i 
per la xerrada de Juanjo Fernández que va ser amena, ben útil i d’allò més engrescadora. 
Els membres de les junta de la vostra AMPA tenen l’oportunitat, doncs, de comprovar-ho a la 
sessió del proper 23 de novembre.  

  

 
3. Adheriu-vos a la campanya de la CCAPAC pel consens i l’estabilitat en les lleis 
educatives. Tal com hem anat insistint, és una campanya plena de sensatesa que han 
mogut els pares i mares i que mereix el suport de les AMPAs i els centres de l’Escola 
Cristiana. La recollida d’adhesions la tanquen el proper 20 de novembre. Us recordem 
que hi poden fer l’adhesió tots els òrgans col·legiats vinculats al centre (equip directiu, 
consell escolar, claustre, comitè d’empresa...) o de l’AMPA (junta, assemblea...)  
4. Voleu que els pares i mares tinguin una primera notícia de la LOMCE i del que hi 
ha en joc amb aquesta llei? La CCAPAC organitza una sessió informativa sobre la 
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LOMCE, adreçada principalment als pares i mares, el dia abans de tancar la susdita 
campanya; això és, el dimarts 19 de novembre. L’assistència és gratuïta per a famílies 
d’AMPAs adherides a la CCAPAC.  

5. Encara aquest mateix mes hi ha la reunió territorial amb les AMPAs del Penedès i 
Anoia a Vilafranca del Penedès, el dijous 21 de novembre. És oberta a totes les AMPAs 
d’escoles cristianes interessades. També un curs per a pares i mares que facin 
d’animadors de grup del programa FEAC (Familia-escola, acció compartida), el dissabte 
30 de novembre.  

 

   

 
 

La Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes de Barcelona ha estat 
guardonada amb el III Memorial Cassià Just que atorga la Generalitat de Catalunya. El premi 
reconeix el seu servei al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat d’aquest centre educatiu. Les 
religioses han impulsat la pràctica diària d’exercicis d’interiorització amb els alumnes de 3 a 
12 anys. “Signes dels temps” entrevista Teresa San Miguel i Berta Meneses, filipenses de 
l’Escola Lurdes. 
 

Altres temes: 
- Reportatge sobre el projecte “Feina amb cor” de Càritas Diocesana de Barcelona.  
- Entrevista a Joan Martí, nou president de Mans Unides de Barcelona.  
- “Any de la fe”, espai on cristians i cristianes de les diverses diòcesis catalanes expliquen en 
què creuen i per què creuen. 

 

Data: 17 de novembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

TV3 Signes dels Temps: «Les filipenses de l’Escola Lurdes» 

«Déu no perdona, estima» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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La mística teològica de Juliana de Norwich a càrrec d’ADELAIDE BARACCO, teòloga 
diumenge, 17 de novembre, a les 6 de la tarda 
monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 
www.benedictinescat.com/StPere - tel. 932 038 915 
 
 
 
 

    NOVEMBRE | 2013 
12-14 dm-dj Assemblea general de CONFER - Madrid 

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 

 
 
 

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 

Agenda URC 2013-2014 

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