
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Barcelona, 28 de novembre de 2013                                                             ANY VI. núm.      

Advent, temps d’esperança, a punt de néixer una nova albada 

XX Jornada de religioses/os en barris i ambients populars: 
“Espiritualitat en l’acció social” 

La Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes 
guardonada amb el III Memorial Cassià Just 

Evangelii Gaudium. L'exhortació de Francesc en 75 cites 
L'essència de la vida religiosa 
50è aniversari de les declaracions del P. Abat Aureli M. Escarré 

al diari Le Monde 
Coincidències 
Els filats tallants de les tanques de Ceuta i Melilla 
Trobada de responsables de Pastoral Juvenil i Vocacional 
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Benvolgudes germanes i germans, 

amb alegria i esperança, davant un món tocat per la crisi econòmica i tenint en ment el do-
cument episcopal de la CEE (Conferència Episcopal Espanyola) “La Pastoral Obrera de tota 
l’Església, que, al proper any 2014, compleix 20 anys, us convoquem a la XXª Jornada de 
Religioses i Religiosos en Barris Obrers i Populars de les diòcesis catalanes. 

Portem dos anys treballant, en format de revisió de vida, aquests moments de crisi econò-
mica que afecta totes les dimensions de les persones al món obrer i ambients popu-lars. 

Així, l'any 2011 es va fer el veure amb el títol "Temps de crisi, temps de lírica" de la mà de la 
Mercè Solè, una militant de l’ACO (Acció Catòlica Obrera). Ens va ajudar a veure la situa-ció 
davant una de les frases que s'escolten a la crisi: "no estan els temps per a la lírica". Va ser 
un pretext per a ser conscients davant les dures mesures socials i econòmiques i, alho-ra, 
per abordar qualsevol intent de plantar cara a un sistema de valors que ens ha portat on 
estem en aquests moments. Per tant, vàrem veure que la lírica, com la fe, aporta utopia, 
creativitat, compassió, confiança, relació, amor... qualitats que són imprescindibles per a 
transformar el sofriment de la crisi en llavor de nova vida. 

El passat any 2012 a la següent jornada es va encarar el jutjar amb el títol "Vida religiosa 
enmig de la crisi. Demano la Paraula!" amb l'aportació de la María Narcisa Fiol, Pro-vincial 
d'Europa de les Vedrunes. Es va aprofundir amb dos llibres: la Bíblia i la realitat amb un 
esquema prou pedagògic: revifar la importància de la Paraula, donar la Paraula amb al-guns 
mediadors de la mateixa i jo prenc la Paraula com a exercici de memòria i missatge 
d’esperança. 

Espiritualitat en l’acció social als barris obrers i ambients populars 
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I, finalment, aquest any 2013, entrarem de ple a l’actuar 
amb el títol "Espiritualitat en l'acció social als barris 
obrers i ambients populars". Amb l’ajut del jesuïta Dario 
Mollà, teòleg i especialista en espiritualitat ignasiana, 
aprofundirem en la vivència de la crisi des de la nostra fe 
(espiritualitat, encarnació...) concretant-la a l'acció amb 
actituds i signes d’espe-rança davant la crisi que estem 
vivim. 

Conjuntament la URC i el Secretariat Interdiocesà de 
Pastoral Obrera de Catalunya us tor-nem a convidar a 
participar d’aquesta Jornada de formació, convivència i 
comunió eclesial. Un espai privilegiat per plantejar-nos 
les grans qüestions de l’Església enmig de la societat 
actual. 

Us esperem a totes i tots. 

 
Amb metro:  
<L1> Plaça Universitat  
<L2>Passeig de Gràcia o Universitat  
<L3> Passeig de Gràcia o Catalunya  
 
Amb tren:  
Passeig de Gràcia o Catalunya  
 
Amb cotxe:  
Avinguda Diagonal i baixar  
per c. Balmes fins el c. Diputació.  
Es podrà aparcar al mateix Seminari. 

 

 

 
La secretaria de la Conferència Episcopal Tarraconense lamenta profundament que s’utilitzi 
la imatge de la Mare de Déu de Montserrat, patrona principal de Catalunya, com a element 
grotesc de les figures del pessebre.  
 

La falta de respecte cap a un símbol religiós molt estimat per tots els fidels catòlics del nostre 
país no té cap justificació possible i fereix els sentiments dels cristians i de tota persona amb 
sensibilitat religiosa i educació.                                      Barcelona, 26 de novembre de 2013 

09:30h Acolliment  
10:00h Benvinguda i 
presentació  
            Pregària  
10:15h Ponència  
11:00h Aclariments  
11:30h Descans  
12:00h Treball personal  
12:30h Treball en grups  
14:00h Dinar  
15:30h Posada en comú i diàleg  
17:00h Eucaristia  

            Comiat 
 

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos  
Secretaria de Pastoral Obrera  
Telf. 933 011 568  
pastoralobrera@arqbcn.cat  
Data límit d’inscripció, 12 de desembre  
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el 
menjador)  

L’aportació a la Jornada serà de 3€ 

 
Lloc:  
Dissabte 14 de desembre de 2013  
Seminari Conciliar de Barcelona  
c. Diputació, 231 

 

 

 
 

Nota de la Conferència Episcopal Tarraconense 
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La vicepresidenta del Govern lliura el III Memorial Cassià Just a les germanes de la 
Comunitat Filipense de l'Escola Nostra Senyora de Lurdes  
 

El guardó reconeix el servei destacat d'aquesta comunitat religiosa al país, a la 
pedagogia i a l'espiritualitat  
 

En un acte molt emotiu que va aplegar uns 300 convidats, la vicepresidenta del Govern i 
titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, va lliurar ahir 
el guardó a les germanes filipenses i va manifestar que “no és una comunitat d’interessos, és 
una comunitat de vida” i amb el Memorial Cassià Just rep el reconeixement del Govern de 
Catalunya. Un reconeixement que, va dir, s’estén també a l’AMPA de l’Escola Nostra 
Senyora de Lurdes, per l’encert de la iniciativa de presentar les filipenses a la convocatòria 
del guardó. 
  
L’acte va tenir lloc a les 19 hores a l’auditori del Palau de la Generalitat i va comptar amb uns 
300 assistents, entre els quals el conseller de Justícia, Germà Gordó; el director general 
d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, i els altres quatre directors i directores que l’han precedit 
en el càrrec; representants de les diverses confessions religioses presents a Catalunya, i 
una nodrida representació de la comunitat educativa de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes. 
  
Amb aquest guardó, que arriba enguany a la tercera edició, es reconeix el servei destacat 
d’aquesta comunitat religiosa al país, a la pedagogia i a l’espiritualitat. 
  
El president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, Francesc Torralba, va glossar 
la figura de Cassià Just, de qui va dir que va tenir cura dels grups i col·lectius més 
vulnerables de la societat. 
La pedagoga Sara Blasi va posar de relleu els sis fonaments de l’èxit del model educatiu de 
l’Escola: l’acolliment i l’obertura a la societat; el foment de la creativitat artística i les arts 
escèniques; l’estimació pel país; l’educació en valors; la formació i l’intercanvi de les 
innovacions pedagògiques, i la vocació d’ensenyar i aprendre alhora. Blasi va dir que 
“podem estar orgullosos d’un país que té escoles com aquesta”. 

La Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes 
guardonada amb el III Memorial Cassià Just 
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El teòleg Xavier Melloni va 
aprofundir en l’aposta que 
les filipenses van fer pel 
treball del silenci i la 
interioritat, perquè, va dir, 
“l’esser humà sense 
espiritualitat resta 
amputat”, quelcom que va 
intuir la comunitat filipense 
ja fa més de 25 anys. 
Alhora, Melloni reivindica 
els espais de silenci com a 
espais regeneradors de les 
persones. 
  
D’altra banda, la germana 
Teresa San Miguel, en 

nom de la comunitat filipense, va dir que “el Memorial Cassià Just ens parla de sàvia i 
profunda simplicitat” i va afirmar que “tenim en el nostre interior el poder diví que resol les 
coses, però no en som prou conscients”. 
  
La comunitat religiosa de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes la integren deu germanes 
filipenses. La pràctica habitual d’exercicis d’interiorització, l’ensenyament de la cultura 
religiosa, així com l’arrelament de la comunitat filipense a Catalunya i la seva capacitat 
d’obertura al seu entorn, han estat els motius que van fonamentar el veredicte del jurat 
d’entre nou candidatures. 
  
El guardó Memorial Cassià Just va ser creat l’any 2010 pel Departament de la 
Vicepresidència, mitjançant la Direcció General d’Afers Religiosos. Té l’objectiu de retre 
homenatge públic a persones, 
entitats o institucions que hagin 
destacat per fer possible un espai 
comú de respecte a la llibertat 
religiosa i de convivència entre 
les diferents confessions 
religioses presents a casa nostra.  
 
Valoració del jurat 
El jurat ha valorat especialment la 
pràctica diària dels exercicis 
d’interiorització amb l’alumnat 
com a entrada en aquell àmbit 
del misteri que ajudarà els nois i 
noies en les seves opcions 
espirituals; l’ensenyament de la cultura religiosa a tot l’alumnat, des de l’especificitat pròpia 
d’una escola cristiana, com a base del respecte entre les persones i el reconeixement de 
totes les religions com a fonts de saviesa; l’arrelament de les germanes filipenses, la majoria 
de les quals provenen de fora de Catalunya, per tal de fer-se seus la llengua, la història i els 
anhels del nostre país, i l’obertura a l’entorn, tot posant casa seva a disposició d’iniciatives 
diverses en l’àmbit cívic, pedagògic i cultural. 
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El jurat va fer palès que el guardó a la Comunitat Filipense també és un reconeixement de la 
important tasca que duen a terme moltes institucions educatives en la formació integral dels 
alumnes com a persones lliures, responsables i conscients de la dimensió espiritual. 
 
Cassià Maria Just 
Aquest Memorial pren el nom d'un referent indiscutible en diàleg, humanisme, acolliment, 
solidaritat en favor de les persones més necessitades, llibertat d'esperit i defensa de 
Catalunya, i tot això des de la coherència amb la seva opció com a abat de Montserrat. 
 
 
 

 
La secretaria de l’URC va enviar dimarts a migdia, un punt acabada la presentació al 
Vaticà el text íntegre de l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium a través del Servei 
de Documentació, núm. 30. 
 
(CR - 26/11/2013) Recollim en 75 cites el llarg document que ha presentat el papa Francesc, 
l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium que recull el treball del Sínode sobre la Nova 
Evangelització celebrat l’any passat. Segons escriu ell mateix,un text amb “un sentit 
programàtic i conseqüències importants” i que “no pot deixar les coses com estan”. 
   

EVANGELII GAUDIUM. SOBRE L'ANUNCI DE L'EVANGELI EN EL MÓN ACTUAL 
 
Déu ens permet aixecar el cap i tornar a començar, amb una tendresa que mai ens 
desil·lusiona i que sempre pot retornar-nos l'alegria. No fugim de la resurrecció de 
Jesús, mai no ens declarem morts, passi el que passi. (3) 

Arribem a ser plenament humans quan som més que humans, quan li permetem a Déu 
que ens porti més enllà de nosaltres mateixos per aconseguir el nostre ser més veritable. (8) 

Jesucrist també pot trencar els esquemes avorrits en els quals el pretenem tancar i ens 
sorprèn amb la seva constant creativitat divina. (11) 

Evangelii Gaudium. L'exhortació de Francesc en 75 cites 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/33095
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Els cristians tenen el deure d'anunciar l'Evangeli sense excloure ningú, no com qui imposa 
una nova obligació, sinó com qui comparteix una alegria, assenyala un bell horitzó bell, 
ofereix un banquet desitjable. L'Església no creix per proselitisme sinó «per atracció» (14) 

Tampoc crec que s'hagi esperar del magisteri papal una paraula definitiva o completa 
sobre totes les qüestions que afecten l'Església i al món. No és convenient que el Papa 
substitueixi als episcopats locals en el discerniment de totes les problemàtiques que es 
plantegen en els seus territoris. En aquest sentit, percebo la necessitat d'avançar en cap 
a una saludable «descentralització». (17) 
 

CAPÍTOL PRIMER. LA TRANSFORMACIÓ MISSIONERA DE L'ESGLÉSIA 

L'evangelització té molt de paciència, i evita maltractar límits. (...) El sembrador, quan veu 
despuntar el jull enmig del blat, no reacciona queixant-se i alarmant-se. Troba la manera 
que la Paraula s'encarni en una situació concreta i doni fruits de vida nova, encara que en 
aparença siguin imperfectes o inacabats. (24) 

El que intentaré expressar aquí té un sentit programàtic i conseqüències importants. 
Espero que totes les comunitats procurin posar els mitjans necessaris per avançar en el 
camí d'una conversió pastoral i missionera, que no pot deixar les coses com estan. Ja no 
ens serveix una “simple administració” (25) 

El Concili Vaticà II va presentar la conversió eclesial com l'obertura a una permanent 
reforma d’ella mateixa per fidelitat a Jesucrist. (...) Hi ha estructures eclesials que poden 
arribar a condicionar un dinamisme evangelitzador (26) 

 La crida a la revisió i renovació de les 
parròquies encara no ha donat prou 
fruits per aconseguir que estiguin encara 
més a prop de la gent, que siguin àmbits 
de viva comunió i participació, i s'orientin 
completament a la missió. (28) 

El bisbe (...) en la seva missió de 
fomentar una comunió dinàmica, oberta i 
missionera, haurà de encoratjar i procurar 
la maduració dels mecanismes de 
participació que proposa el Codi de Dret 
Canònic i altres formes de diàleg pastoral, 
amb el desig d'escoltar tots i no només 
a alguns que l'acariciïn les orelles. (31) 

Em correspon, com a Bisbe de Roma, 
estar obert als suggeriments que s'orientin a un exercici del meu ministeri que el torni 
més fidel al sentit que Jesucrist va voler donar-li i a les necessitats actuals de 
l'evangelització. (...) Una excessiva centralització, més que ajudar, complica la vida de 
l'Església i la seva dinàmica missionera. (32) 

La pastoral en clau de missió pretén abandonar el còmode criteri pastoral del «sempre 
s'ha fet així». (33) 

Una pastoral en clau missionera no s'obsessiona per la transmissió desarticulada d'una 
multitud de doctrines que s'intenta imposar a força d'insistència. (35) 

Si un rector al llarg d'un any litúrgic parla deu vegades sobre la temprança i només dues o 
tres vegades sobre la caritat o la justícia, es produeix una desproporció on les que 
s'enfosqueixen són precisament aquelles virtuts que haurien d'estar més presents en la 
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predicació i en la catequesi. El mateix passa quan es parla més de la llei que de la gràcia, 
més de l'Església que de Jesucrist, més del Papa que de la Paraula de Déu. (38) 

Totes les virtuts estan al servei d'aquesta resposta d'amor. Si aquesta invitació no brilla amb 
força i atractiu, l'edifici moral de l'Església corre el risc d'esdevenir un castell de cartes, 
i aquest és el nostre perill més greu. Perquè no serà pròpiament l'Evangeli el que s'anunciï, 
sinó alguns accents doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions 
ideològiques. El missatge correrà el risc de perdre la seva frescor i deixarà de tenir «olor 
d’Evangeli». (39) 

De vegades, escoltant un llenguatge completament ortodox, el que els fidels reben, a causa 
del llenguatge que ells utilitzen i comprenen, és una cosa que no respon al veritable 
Evangeli de Jesucrist. (41) 

En el seu constant discerniment, l'Església també pot arribar a reconèixer costums propis 
no directament lligats al nucli de l'Evangeli, alguns molt arrelades al llarg de la història, 
que avui ja no són interpretats de la mateixa manera i el missatge no sol ser percebut 
adequadament. (...) No tinguem por de revisar-los. De la mateixa manera, hi ha normes o 

preceptes eclesials que poden haver estat molt 
eficaços en altres èpoques però que ja no tenen la 
mateixa força educativa com a camí de vida. (43) 

Als sacerdots els recordo que el confessionari no ha de 
ser una sala de tortures sinó el lloc de la misericòrdia 
del Senyor que ens estimula a fer el bé possible. (44) 

 Les portes dels sagraments haurien de tancar per una 
raó determinada. Això val sobretot quan es tracta del 
sagrament que és «la porta», el Baptisme. L'Eucaristia, si 
bé constitueix la plenitud de la vida sacramental, no és 
un premi per als perfectes sinó un generós remei i un 
aliment per als febles. Aquestes conviccions també tenen 
conseqüències pastorals que estem cridats a considerar 
amb prudència i audàcia. Sovint ens comportem com a 
controladors de la gràcia i no com a facilitadors. Però 
l'Església no és una duana, és la casa paterna on hi ha 
lloc per a cada un amb la seva vida a sobre. (47) 

No vull una Església preocupada per ser el centre i que acabi enclaustrada en un labertint 
d'obsessions i procediments. (...) Més que la por a equivocar-nos, espero que ens mogui 
la por a tancar-nos en les estructures que ens donen una falsa contenció, en les normes 
que ens tornen jutges implacables, en els costums on ens sentim tranquils, mentre fora hi ha 
una multitud famolenca i Jesús ens repeteix sense cansar-se : «-Doneu-los menjar vosaltres 
mateixos» (Mc 6,37). (49) 

 

CAPÍTOL SEGON. EN LA CRISI DEL COMPROMÍS COMUNITARI 

Avui hem de dir «no a una economia de l'exclusió i la desigualtat». Aquesta economia 
mata. No pot ser que no sigui notícia que mor de fred un ancià sense sostre i que sí 
que ho sigui una caiguda de dos punts a la borsa. Això és exclusió. No es pot tolerar més 
que es llenci menjar quan hi ha gent que passa gana. Això és iniquitat. (53) 

L'adoració de l'antic vedell d'or (cf. Ex 32,1-35) ha trobat una versió nova i despietada en el 
fetitxisme dels diners i en la dictadura de l'economia sense un rostre i sense un objectiu 
veritablement humà. (55) 
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Aquest desequilibri prové d'ideologies que defensen l'autonomia absoluta dels 
mercats i l'especulació financera. Per aquest motiu neguen el dret de control dels Estats, 
encarregats de vetllar pel bé comú. S'instaura una nova tirania invisible, de vegades 
virtual, que imposa, de forma unilateral i implacable, les seves lleis i les seves regles. (56) 

Animo els experts financers i als governants dels països a considerar les paraules d'un savi 
de l'antiguitat : «No compartir amb els pobres dels propis béns és robar-los i prendre’ls 
la vida. No són nostres els béns que tenim, sinó seus» (Sant Joan Crisòstom). (57) 

Els diners han de servir i no governar! El Papa estima a tots, rics i pobres, però té 
l'obligació, en nom de Crist, de recordar que els rics han d'ajudar als pobres, respectar-los, 
promocionar-los. Us exhorto a la solidaritat desinteressada i a que retornin l'economia i les 
finances a una ètica en favor de l'ésser humà. (58) 

Cal que reconeguem que, si part del nostre poble batejat no experimenta la seva pertinença 
a l'Església, es deu també a l'existència d'unes estructures i a un clima poc acollidors en 
algunes de les nostres parròquies i comunitats, ouna actitud burocràtica per donar 
resposta a els problemes, simples o complexos, de la vida dels nostres pobles. En moltes 
parts hi ha un predomini de l'administratiu sobre el pastoral, així com una 
sacramentalització sense altres formes d'evangelització. (63) 

Vivim en una societat de la informació que ens satura indiscriminadament de dades, totes al 
mateix nivell, i acaba portant-nos a una tremenda superficialitat a l'hora de plantejar les 

qüestions morals. Per tant, es torna necessària una 
educació que ensenyi a pensar críticament i que 
ofereixi un camí de maduració en valors. (64) 

Temptacions dels agents pastorals 

La vida espiritual es confon amb alguns moments 
religiosos que ofereixen cert alleujament però que 
no alimenten la trobada amb els altres, el 
compromís en el món, la passió evangelitzadora. (78) 

 És cert que en alguns llocs es va produir una 
«desertificació» espiritual (...) Però precisament a 
partir de l'experiència d'aquest desert, d'aquest buit, 
és com podem descobrir novament l'alegria de 
creure, la seva importància vital per a nosaltres, 
homes i dones. Al desert es torna a descobrir el 
valor del que és essencial per viure. (86) 

L'Evangeli ens convida sempre a córrer el risc de la 
trobada amb la cara de l'altre, amb la seva 

presència física que interpel·la, amb el seu dolor i els seus reclams, amb la seva alegria que 
encomana en un constant cos a cos. La veritable fe en el Fill de Déu fet carn és inseparable 
del do de sí, de la pertinença a la comunitat, del servei, de la reconciliació amb la carn dels 
altres. El Fill de Déu, en la seva encarnació, ens va convidar a la revolució de la tendresa. 
(88) 

En alguns hi ha una preocupació ostentosa de la litúrgia, de la doctrina i del prestigi de 
l'Església, però sense preocupar que l'Evangeli tingui una real inserció al Poble fidel de Déu i 
en les necessitats concretes de la història. Així,la vida de l'Església es converteix en una 
peça de museu o en una possessió de pocs. (...) O bé es desplega en un funcionalisme 
empresarial, carregat d'estadístiques, planificacions i avaluacions, on el principal 
beneficiari no és el Poble de Déu sinó l'Església com a organització. (95) 
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Qui ha caigut en aquesta mundanitat mira des de dalt i de lluny, rebutja la profecia dels 
germans, desqualifica a qui el qüestioni, destaca constantment els errors aliens i 
s'obsessiona per l'aparença. (...) Cal evitar-ho posant a l'Església en moviment de 
sortida d’ella mateixa, de missió centrada en Jesucrist, de lliurament als pobres. Déu 
ens deslliuri d'una Església mundana sota vestidures espirituals o pastorals! (97) 

La mundanitat espiritual porta a alguns cristians a estar en guerra amb altres cristians 
que s'interposen en la seva recerca de poder, prestigi, plaer o seguretat econòmica. (98) 

Si veuen el testimoni de comunitats autènticament fraternes i reconciliades, això és sempre 
una llum que atrau. Per això em dol tant 
comprovar com en algunes 
comunitats cristianes, i fins i tot entre persones 
consagrades, consentim diverses formes d'odi, 
divisions, calúmnies, difamacions, venjances, 
gelosia, desitjos d'imposar les pròpies idees a 
costa de qualsevol cosa, i fins persecucions 
que semblen una implacable cacera de 
bruixes. A qui anem a evangelitzar amb 
aquests comportaments? (100) 

 Pregar per aquell amb el qual estem irritats és 
un bonic pas en l'amor, i és un acte 
evangelitzador. Fem-ho avui! No ens deixem 
robar l'ideal de l'amor fratern! (101) 

Si bé es percep una participació més gran de 
molts en els ministeris laïcals, aquest 
compromís no es reflecteix en la penetració dels 
valors cristians en el món social, polític i econòmic. Es limita moltes vegades a les 
tasques intraeclesials sense un compromís real per l'aplicació de l'Evangeli a la 
transformació de la societat. (102) 

Encara és necessari ampliar els espais per a una presència femenina més incisiva en 
l'Església. (103) 

El sacerdoci reservat als homes, com a signe de Crist Espòs que es lliura en 
l'Eucaristia, és una qüestió que no es posa en discussió, però pot tornar particularment 
conflictiva si s'identifica massa la potestat sacramental amb el poder. (104) 

On hi ha vida, fervor, ganes de portar Crist als altres, sorgeixen vocacions genuïnes. (...) 
D'altra banda, tot i l'escassetat vocacional, avui hi ha una consciència més clara de la 
necessitat d'una millor selecció dels candidats al sacerdoci. No es poden omplir els 
seminaris amb qualsevol tipus de motivacions, i menys si aquestes es relacionen amb 
inseguretats afectives, recerques de formes de poder, glòries humanes o benestar 
econòmic. (107) 

 

CAPÍTOL TERCER. L'ANUNCI DE L'EVANGELI 

L'Església ha de ser el lloc de la misericòrdia gratuïta, on tothom pugui sentir-se acollit, 
estimat, perdonat i encoratjat a viure segons la vida bona de l'Evangeli. (114) 

Ben entesa, la diversitat cultural no amenaça la unitat de l'Església. És l'Esperit Sant, 
enviat pel Pare i el Fill, que transforma els nostres cors i ens fa capaços d'entrar en la 
comunió perfecta de la Santíssima Trinitat, on tot troba la seva unitat. (...). No faria justícia 
a la lògica de l'encarnació pensar en un cristianisme monocultural i monòton. (117) 
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Si un de veritat ha fet una experiència de l'amor de Déu que el salva, no necessita molt de 
temps de preparació per sortir a anunciar-ho, no pot esperar a que li donin molts cursos o 
llargues instruccions. Tot cristià és missioner (...) A què esperem nosaltres? (120) 

La pietat popular no està buida de continguts, sinó que els descobreix i expressa més per la 
via simbòlica que per l'ús de la raó instrumental. (...) No coartem ni pretenguem controlar 
aquesta força missionera ! (124) 

Les expressions de la pietat popular tenen molt a ensenyar-nos i, per a qui sap llegir-les, 
són un lloc teològic al qual hem de prestar atenció, particularment a l'hora de pensar la nova 
evangelització. (126) 

El que s'ha de procurar, en definitiva, és que la predicació de l'Evangeli, expressada amb 
categories pròpies de la cultura on és anunciat, provoqui una nova síntesi amb aquesta 
cultura. Encara que aquests processos són sempre lents, de vegades la por ens paralitza 
massa (129) 

L'Església, immersa en l'evangelització, aprecia i 
encoratja el carisma dels teòlegs i el seu 
esforç per la investigació teològica, que 
promou el diàleg amb el món de les cultures i de 
les ciències. (133) 

L'homilia 

 L'homilia és la pedra de toc per avaluar la 
proximitat i la capacitat de trobada d'un Pastor 
amb el seu poble. (135) 

La predicació purament moralista o 
adoctrinadora, i també la que es converteix en 
una classe d'exegesi, redueixen la comunicació 
entre cors que es dóna en l'homilia i que ha de 
tenir un caràcter gairebé sacramental. (142) 

El predicador necessita també posar una orella 
al poble, per descobrir el que els fidels necessiten escoltar. Un predicador és un 
contemplatiu de la Paraula i també un contemplatiu del poble. (154) 

Una evangelització per a l'aprofundiment del kèrigma 

En la boca del catequista torna a ressonar sempre el primer anunci: «Jesucrist t'estima, 
va donar la seva vida per salvar-te, i ara és viu al teu costat cada dia, per il·luminar-te, per 
enfortir-te, per alliberar-te ». Quan es diu «primer» a aquest primer anunci, això no vol dir 
que està al començament i després s'oblida o es reemplaça per altres continguts que el 
superen. És el primer en un sentit qualitatiu, perquè és l'anunci principal, aquell que 
sempre cal tornar a escoltar de diverses maneres. (164) 

 

CAPÍTOL QUART. LA DIMENSIÓ SOCIAL de l'evangelització 

El contingut del primer anunci té una immediata repercussió moral el centre de la qual és 
la caritat. (177) 

Una autèntica fe -que mai és còmoda i individualista- sempre implica un profund desig de 
canviar el món, de transmetre valors, de deixar alguna cosa una mica millor darrere del 
nostre pas per la terra. (183) 

La inclusió social dels pobres 
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Les exhortacions bíbliques que conviden amb tanta contundència a l'amor fratern, al 
servei humil i generós, a la justícia, a la misericòrdia amb el pobre. Jesús ens va ensenyar 
aquest camí de reconeixement de l'altre amb les seves paraules i amb els seus gestos. Per 
què enfosquir allò que és tan clar? No ens preocupem només per no caure en errors 
doctrinals, sinó també per ser fidels a aquest camí lluminós de vida i de saviesa. (194) 

Vull una Església pobra per als pobres. Ells tenen molt per ensenyar-nos. A més de 
participar del sensus fidei, en els seus propis dolors coneixen al Crist sofrent. Cal que 
tots ens deixem evangelitzar per ells. La nova evangelització és una invitació a reconèixer la 
força salvífica de les seves vides ja posar-los al centre del camí de l'Església. Estem cridats 

a descobrir Crist en ells, a 
prestar la nostra veu en les seves 
causes, però també a ser els seus 
amics, a escoltar-los, a interpretar i 
a recollir la misteriosa saviesa que 
Déu vol comunicar-nos a través 
d'ells. (198) 

 Ningú hauria de dir que es manté 
lluny dels pobres perquè les seves 
opcions de vida impliquen prestar 
més atenció a altres assumptes. 
Aquesta és una excusa 
freqüent en ambients acadèmics, 
empresarials o professionals, i fins 
i tot eclesials. (...) Em temo que 
també aquestes paraules només 

siguin objecte d'alguns comentaris sense una veritable incidència pràctica. Tanmateix, confio 
en l'obertura i les bones disposicions dels cristians, i us demano que busqueu 
comunitàriament nous camins per acollir aquesta renovada proposta. (201) 

Quantes paraules s'han tornat molestes pel sistema! Molesta que es parli d'ètica, molesta 
que es parli de solidaritat mundial, molesta que es parli de distribució dels béns, molesta que 
es parli de preservar les fonts de treball, molesta que es parli de la dignitat dels febles, 
molesta que es parli d'un Déu que exigeix un compromís per la justícia. (203) 

Estic lluny de proposar un populisme irresponsable, però l'economia ja no pot recórrer a 
remeis que són un nou verí, com quan es pretén augmentar la rendibilitat reduint el mercat 
laboral i creant així nous exclosos. (204) 

Si algú se sent ofès per les meves paraules, li dic que les expresso amb afecte i amb les 
millors intencions, lluny de qualsevol interès personal o d’ideologia política. La meva 
paraula no és la d'un enemic ni la d'un opositor. Només m'interessa procurar que aquells 
que estan esclavitzats per una mentalitat individualista, indiferent i egoista, puguin 
alliberar-se de aquestes cadenes indignes i arribin a un estil de vida i de pensament més 
humà, més noble, més fecund, que dignifiqui seu pas per aquesta terra. (208) 

La defensa de la vida per néixer està íntimament lligada a la defensa de qualsevol dret 
humà. Suposa la convicció que un ésser humà és sempre sagrat i inviolable, en qualsevol 
situació i en cada etapa del seu desenvolupament. És un fi en si mateix i mai un mitjà per 
resoldre altres dificultats. Si aquesta convicció cau, no queden fonaments sòlids i 
permanents per defensar els drets humans, que sempre estarien sotmesos 
a conveniències circumstancials dels poderosos de torn. (213) 
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No s'ha d'esperar que l'Església canviï la seva postura sobre aquesta qüestió. Vull ser 
completament honest sobre això. Aquest no és un assumpte subjecte a suposades 
reformes o «modernitzacions». No és progressista pretendre resoldre els problemes 
eliminant una vida humana. (214) 

El bé comú i la pau social 

La pau social no es pot entendre com un irenisme o com una mera absència de violència 
assolida per la imposició d'un sector sobre els altres. (...) La dignitat de la persona humana 
i el bé comú estan per sobre de la tranquil·litat d'alguns que no volen renunciar als 
seus privilegis. Quan aquests valors es veuen afectats, cal una veu profètica. (218) 

Hi ha polítics -i fins i tot dirigents religiosos- que es pregunten per què el poble no els 
comprèn i no els segueix, si les seves propostes són tan lògiques i clares. Possiblement 
sigui perquè es van instal·lar en el regne de la pura idea i van reduir la política o la fe a 
la retòrica. Altres van oblidar la senzillesa i van importar des de fora una racionalitat aliena a 
la gent. (232) 

El tot és més que la part, i també és més que la simple suma d'aquestes. Llavors, no cal 
obsessionar-se massa per qüestions limitades i particulars. Sempre cal ampliar la mirada 
per reconèixer un bé més gran que ens beneficiarà a tots. Però cal fer-ho sense evadir-
se, sense desarrelaments. Cal enfonsar les arrels en la terra fèrtil i en la història del lloc 
propi, que és un do de Déu. (235) 

El diàleg social com a contribució a la pau 

 En anunciar Jesucrist, que és la pau en persona (cf. Ef 2,14), la nova evangelització 
anima a tot batejat a ser instrument de pacificació i testimoni creïble d'una vida 
reconciliada. (239) 

L'evangelització està atenta als avenços 
científics per il·luminar-los amb la llum 
de la fe i de la llei natural, amb mires a 
procurar que respectin sempre la centralitat 
i el valor suprem de la persona humana en 
totes les fases de la seva existència. (242) 

La credibilitat de l'anunci cristià seria molt 
més gran si els cristians superessin les 
seves divisions. (244) 

El diàleg interreligiós és una condició 
necessària per a la pau al món, i per tant 
és un deure per als cristians, així com per a 
altres comunitats religioses. (250) 

Els cristians hauríem acollir amb afecte i 
respecte als immigrants de l'Islam que 
arriben als nostres països, de la mateixa 
manera que esperem i preguem ser acollits i 

respectats en els països de tradició islàmica. ¡Prego, imploro humilment a aquests països 
que donin llibertat als cristians per poder celebrar el seu culte i viure la seva fe, tenint 
en compte la llibertat que els creients de l'Islam gaudeixen en els països occidentals! Davant 
episodis de fonamentalisme violent que ens inquieten, l'afecte cap als veritables creients de 
l'Islam ha de portar a evitar odioses generalitzacions, perquè el veritable Islam i una 
adequada interpretació de l'Alcorà s'oposa a tota violència. (253) 
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Un sa pluralisme, que de veritat respecti els diferents i els valori com a tals, no implica una 
privatització de les religions, amb la pretensió de reduir-les al silenci i la foscor de la 
consciència de cadascú, o la marginalitat al recinte tancat dels temples, sinagogues o 
mesquites. Es tractaria, en definitiva, d'una nova forma de discriminació i d'autoritarisme. 
(255) 

Els creients ens sentim a prop també de qui, no reconeixent-se part d'alguna tradició 
religiosa, busquen sincerament la veritat, la bondat i la bellesa, que per a nosaltres tenen 
la seva màxima expressió i la seva font en Déu. (257) 

 

CAPÍTOL CINQUÈ. EVANGELITZADORS AMB ESPERIT 

Sense moments reposats d'adoració, de trobada orant amb la Paraula, de diàleg sincer amb 
el Senyor, les tasques fàcilment es buiden de sentit, ens debilitem pel cansament i les 
dificultats, i el fervor s'apaga. L'Església necessita imperiosament el pulmó de l'oració. 
(262) 

Tenim un tresor de vida i d'amor que és el que no pot enganyar, el missatge que no pot 
manipular ni desil·lusionar. És una resposta que cala en el més profund de l'ésser humà i 
que pot sostenir-lo i elevar-lo. És la veritat que no passa de moda perquè és capaç de 
penetrar allà on res més pot arribar. La nostra tristesa infinita només es cura amb un infinit 
amor. (265) 

Jesucrist no ens vol prínceps que miren despectivament, sinó homes i dones del 
poble. Aquesta no és l'opinió d'un Papa ni una opció pastoral entre altres possibles, 
són indicacions de la Paraula de Déu tan clares, directes i contundents que no necessiten 
interpretacions que els treguin força interpel·lant. Visquem-les «sine glossa», sense 
comentaris. (270) 

A vegades ens sembla que la nostra tasca no ha aconseguit cap resultat, però la missió no 
és un negoci ni un projecte empresarial, no és tampoc una organització humanitària, 
no és un espectacle per explicar quanta gent va assistir-hi gràcies a la nostra 
propaganda, és una cosa molt més profunda, que escapa a tota mesura. (...) L'Esperit Sant 
actua com vol, quan vol i on vol, nosaltres ens donem però sense pretendre veure resultats 
cridaners. Només sabem que la nostra donació és necessària. (279) 

Hi ha un estil marià en l'activitat evangelitzadora de l'Església. Perquè cada vegada que 
mirem a Maria tornem a creure com és de revolucionaria la tendresa i l'afecte. (288) 

                                                                 Francesc. Roma, 24 de novembre de 2013. 
 
 

 
El superior general dels Missioners 
Claretians, Josep Maria Abella, fa una primera 
valoració de l’exhortació apostòlica Evangelii 
Gaudium del papa Francesc. Abella va ser 
un dels cinc catalans que va participar el Sínode 
del 2012 sobre la nova evangelització que és el 
punt de partida del document. 
 
(CR - Josep M. Abella) Llegint la carta del Papa 
Francesc “El goig de l’Evangeli”, el primer que 
ha ressonat fortament en mi ha estat la paraula 

Josep M. Abella: “Una carta que suscita esperança” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/49652
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49652
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30580
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“goig”. Es una paraula que ens posa amb relació amb un dels documents més importants del 
Concili Vaticà II: la constitució “Goig i esperança”. Crec que la carta del Papa Francesc recull 
i interpreta, en el nou context d’avui, el desig sincer d’un diàleg amb el món que ajudi a 
renovar l’Església i sigui capaç de portar esperança al món. 
El Papa Francesc ha fet una lectura pròpia de la reflexió sinodal i, sense repetir allò que ja 
ha dit el mateix Sínode, en destaca alguns accents des de la pròpia experiència i des del 
desig ardent de què el compromís missioner creixi en l’Església i la renovi, perquè la fa sortir 
d’ella mateixa vers una trobada amb l’altre, amb els altres, sobretot amb els pobres. Hi ha 
una insistència en el verb “sortir”. 

Se’n podrien dir moltes coses. En destaco quatre. 

En tota la carta s’hi nota una gran cordialitat. S’hi descobreix un cor ple de Déu i de 
l’experiència del seu amor. I s’hi descobreix també un cor ple de la presència de tantes 
persones que en el nostre món viuen cada dia amb les seves esperances, problemes, lluites, 
i amb un gran desig de pau, amor i llibertat. El diàleg amb Déu i amb el món és cordial i ens 
marca el camí de la tendresa i la cordialitat com a únic camí vàlid per l’evangelització. Hi ha 
un esguard amic vers el món, no exempt certament del necessari element crític. Hi ha una 
insistència forta en el diàleg. 

Tota la carta insisteix en l’Església com a poble, cridada a esdevenir cada dia més 
autènticament “Poble de Déu”. Per això parla de la necessitat de conversió i de reforma en 
tots els seus estaments, fins i tot en l’exercici del Papat. La seva crida a la descentralització 
s’entén en aquest marc: esdevenir poble que camina amb els altres pobles, recollint les 
lluites i esperances de cada un d’ells. 

Hi trobo una indicació molt forta a viure amb radicalitat les exigències de l’Evangeli, 
superant pors i càlculs. Això és el que li permetrà a l’ Església reclamar als diversos 
estaments de la societat el respecte a la dignitat de les persones i dels pobles. La carta és 
clara en les seves denúncies i indicacions. 

Es una carta realista, però plena d’esperança. Crec que és així perquè 
sap mirar la realitat amb els ulls i el cor compassiu de Jesús. El desig de 
proclamar l’Evangeli neix precisament d’aquí. No tanca els ulls als 
problemes ni a les mateixes deficiències de l’Església, però sap que estem 
en les mans de Déu. Aquesta fe sòlida és la clau per viure amb joia la 
nostra identitat com a cristians i la nostra missió de proclamar l’Evangeli. 
El Papa Francesc és ha enviat una carta engrescadora. Ara el repte és 
saber-la llegir en el propi context i traduir-la en opcions concretes que 
estimulin el sentit missioner de les nostres Esglésies. 
  
Josep M. Abella. Superior general dels Missioners Claretians. 
  

 
 
El superior general dels Germans Maristes, Emili Turú, fa una primera valoració de 
l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium del papa Francesc. Turú va ser un delscinc 
catalans que va participar el Sínode del 2012 sobre la nova evangelització que és el punt de 
partida del document. 

(CR - Emili Turú) Trobo que Evangelii Gaudium és veritablement una exhortació que no 
deixa indiferent: fa pensar, interpel·la i alhora engresca. A mesura que anava llegint el text 
sentia com una mena d’energia i entusiasme que anava creixent en mi, i que m’animava a 
prendre’m seriosament les invitacions que s’hi fan. 

Emili Turú: "Francesc deixa clar que la renovació eclesial és inajornable" 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/31946
http://www.catalunyareligio.cat/articles/31946
http://www.claret.org/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49652
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30580
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30580
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49652
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Em sembla bastant evident que el Papa no ha fet un refregit del que va sortir del Sínode, 
sinó que n’ha fet la seva pròpia lectura, amb subratllats molt personals, 
que ja ens resulten familiars. I, com ell mateix diu, “té un sentit 
programàtic i conseqüències importants”. Queda claríssim que, a 
l’Església, elstatu quo no és una opció: la renovació eclesial és 
“inajornable”, i convida tothom –començant per ell mateix- a una profunda 
conversió pastoral i missionera. 

Com sempre, va a l’essencial. Vol una Església centrada en Jesús i en el 
seu evangeli, i que no es mira el propi melic, sinó que surt en missió. 

Finalment, crec que al llarg de tota l’exhortació subratlla amb molta força 
els dos signes d’autenticitat de la nova evangelització de què parla el Missatge del Sínode: la 
contemplació i el rostre del pobre. 

Emili Turú, superior general dels Germans Maristes. 

  

Ens pregunten moltes vegades sobre què és i significa la vida religiosa, aquesta de sempre, 
les congregacions i ordres que formen comunitats contemplatives i apostòliques, i que 
prometen de per vida pobresa, castedat i obediència. Aquesta vida religiosa que a les 
nostres latituds té tant poques vocacions. Quina és la seva essència? 

No és el fer sinó el ser 

Fer... fa moltes coses, evidentment. Aquí i arreu. Des de l’atenció als malalts, als pobres, 
vivint en els barris i zones més marginals, a les universitats i escoles, entre la gent de tota 
mena, de forma directa o institucional. 

Però l’essència no és el fer. L’acció és una conseqüència d’una identitat, d’unes opcions 
d’una forma de ser. 

Quina és aquesta identitat? Quin és el seu “ser”. La pregunta segurament cerca una 
resposta més aviat ideològica, una definició abstracte. El millor és reconvertir-la d’una 
manera més planera. Ser per a qui? Aquesta orientació de la pregunta no és una fugida, sinó 
és un encert. Ser per a qui? Constitueix la dimensió essencial de la vida religiosa. 

La resposta és senzilla i fonda: “ser per a Jesucrist”. 

Ser per a Jesucrist, vivint lleuger d’equipatge, de forma definitiva i per vida, en el consol 
enamorat i en el desert purificador, com a resposta a una crida personal. En la crida hi ha un 
nom: el nostre. Una totalitat d’amor: Ell i el seu Regne. Una missió. Servei diví en les formes 
més necessàries i creatives del moment 
històric... i en església i comunitat. 

És molt difícil d’entendre per aquell que no 
comprengui que hom es pot enamorar de 
Jesucrist. Sí, enamorar-se!! Resulta que aquell 
Jesús històric que ens explica l’evangeli, avui és 
real, vivent, glorificat i proper. Per tant és 
subjecte actual d’amor, de rebre i comunicar 
amor. 

L’essència de la vida religiosa és, doncs, ser per 
a Ell. Tot procedeix d’aquí. Sense aquesta 
essència no és por mantenir. Amb ella la creu i la felicitat són dues cares de la mateixa 
moneda. 

Jesús Renau: "L'essència de la vida religiosa" 

http://champagnat.org/
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Palau de la Generalitat, 20 de novembre de 2013  
 

H. Conseller, familiars del P. Abat Escarré, autoritats, senyores i senyors:  

Amb motiu dels 50 anys de les declaracions a Le Monde se n’ha recordat el contingut amb la 
gran transcendència que tingué, se n’ha explicat la gestació i s’ha valorat l’aportació que va 
fer a Catalunya el P. Abat Aureli. Els parlaments que m’han precedit també s’han fet ressò 
d’aquets temes. Bàsicament no em centraré, doncs, en el text concret de les Declaracions. 
Em voldria fixar en el context eclesial en el qual cal situar-les.  
El P. Abat Aureli M. Escarré sempre es definí com a monjo; és a dir, com una persona que, 
amb les seves febleses i malgrat les ambigüitats humanes, havia volgut fer de la persona de 
Jesús i del seu Evangeli el centre de la seva vida; un home que se sentia profundament 

membre de l’Església. I des de la seva 
vivència de monjo, visqué l’amor a 
Catalunya i la defensa dels seus drets, 
així com, amb un abast més general, la 
defensa dels drets humans segons el 
pensament social de l’Església.  

Des del punt de vista històric, en l’abadiat 
del P. Escarré, hi ha un crescendo en 
aquesta defensa que culmina, podríem 
dir, en la presa de posició d’abast 
internacional que constituí aquella 
entrevista del periodista Novais.   

Les declaracions de l’abat Aureli M. 
Escarré es publicaren a Le Monde el 14 
de novembre de 1963. Aquell va ser un 

any d’esdeveniments eclesials significatius. El Dijous Sant, Joan XXIII firmava l’encíclica 
“Pacem in terris”. En arribar l’estiu, el succeïa a la Seu romana el cardenal Montini, que 
essent arquebisbe de Milà havia intercedit a favor de presos polítics espanyols i que era molt 
crític amb el règim franquista. A la tardor, s’iniciava la segona sessió del Concili Vaticà II, en 
la qual ja s’aprovarien els primers documents.  

Tot plegat feia que la renovació eclesial a casa nostra sentís encara més feixuc el pes d’una 
dictadura que ja resultava massa llarga. Tant més que, a la llum dels esdeveniments 
esmentats, la sensibilitat dels cristians envers el respecte als drets humans era cada cop 
més afinada. Aquest respecte no sols afectava la dimensió sociopolítica, que anhelava 
l’esclat d’una vida plenament democràtica, sinó que també era sentit com una exigència 
inherent a l’esperit cristià del qual feia gala el règim franquista però del qual cada vegada es 
mostrava més allunyat. El Monestir de Montserrat sintonitzava plenament amb l’afany 
renovador del Concili Vaticà II, amb el magisteri de Joan XXIII (d’altra banda bon coneixedor 
de Montserrat, per haver-s’hi hostatjat i per la seva relació estreta i d’anys amb el P. Anselm 
M. Albareda, monjo montserratí que ell nomenà cardenal) i amb el pensament obert a la 
modernitat del cardenal Montini, arquebisbe de Milà, el futur Papa Pau VI, bon coneixedor, 
també, de la realitat montserratina a través de la seva relació amb alguns monjos. El P. Abat 
Aureli, que inicià el seu abadiat en el temps de postguerra i que a l’inici havia establert 
relacions de realisme i de bona voluntat amb el règim, es trobava, al moment de deixar les 

Intervenció del P. Abat Josep M. Soler en l’acte del 50è aniversari de les 
declaracions del P. Abat Aureli M. Escarré al diari Le Monde 
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responsabilitats abacials de Montserrat amb l’elecció d’un abat coadjutor, que a Espanya era 
flagrant la violació dels principis vitals, irrenunciables, de cristianisme i catalanitat.  

Se n’havia fet ressò en algunes de les seves homilies, com aquella vegada que digué 
clarament que “on no hi ha llibertat autèntica, no hi ha justícia; i 
això és el que passa aquí”. O aquella altra en què constatà 
que, els tan aclamats vint-i-cinc anys de pau, el règim els havia 
convertit en un quart de segle de victòria dels vencedors sobre 
els vençuts.  

Ara la disponibilitat d’un periodista del diari francès més 
conegut i d’una bona projecció internacional, li oferia 
l’avinentesa de dir clarament que els dirigents de l’Estat podien 
tenir bona fe però “no veien clarament què vol dir ser cristià pel 
que fa als principis polítics”. Per això, invocava que “el poble 
tenia necessitat de llibertat”, que “el govern no té dret a abusar 
del seu poder: ha de ser un administrador en nom de Déu i un 
servidor del poble”, que l’Estat, “si no canvia de principis 
polítics, no pot pas dir-se catòlic”.  

A més de la referència ben explícita als drets humans 
universals, advocà també pel respecte a la llengua i a la cultura 
catalanes. I contra l’objecció corrent a l’època de titllar de separatisme el manteniment de la 
pròpia cultura, precisà que “en una gran majoria no ho som, els catalans, de separatistes” i 
donà la sentència elemental però aleshores explosiva de “nosaltres som espanyols, no 
castellans”. 

Tot això, cal situar-ho en aquell context històric. Les coses han evolucionat, i avui dia 
desitgem i proclamem bastant més, perquè l’autoconsciència dels catalans i l’articulació de 
la nostra nació en l’Estat actual han desvetllat la convicció que entre els drets humans també 
hi ha el de decidir el nostre futur. Si els cristians catalans es veien reflectits entre les 
minories ètniques descrites a la “Pacem in terris”, l’evolució mateixa de la doctrina social de 
l’Església ha fet noves aportacions sobre el tema de les nacionalitats i els seus drets. Unes 
noves aportacions que, cal dir-ho, l’Església catalana, en la persona dels seus dirigents i de 
la majoria dels seus membres ha recollit i s’ha fet seves.  

Però és just, i àdhuc un deure, reconèixer el coratge de l’Abat Escarré en el tardofranquisme 
i el servei que amb les seves declaracions prestà en aquell moment a Catalunya com a 
home d’Església. De les seves paraules en brollà per a molta gent un corrent d’esperança i 
l’encoratjament per a seguir lluitant. Per això, en l’escaiença del 50è. aniversari d’aquelles 
declaracions, aquest acte en el Palau de la Generalitat és un homenatge ben merescut, que 

culmina d’altres commemoracions 
que se n’han fet i s’enllaça amb 
l’exposició presentada el dia 14 
passat al Col·legi de Periodistes i 
organitzada per l’Associació de 
Periodistes Europeus de Catalunya. 
Aquest homenatge a l’Abat Escarré, 
en el context actual, no ens ha de 
limitar a recordar el passat, sinó a 
continuar treballant pel respecte als 
drets de les persones i dels pobles; i, 
per tant, a continuar treballant pels 
drets del nostre País. 
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Les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 
Concepció i els Germans Maristes, hem tingut 
unes boniques coincidències en llocs on totes dues 
Congregacions érem veïnes. 
 
Podem parlar de: Badalona, Mundaka, Larache 
(Marroc) y Anizacate (Argentina). 
 
La nostra fundadora Anna Ravell i Barrera, va obrir 
el col·legi de Badalona l’abril del 1875, i nosaltres el 
vam deixar al juny del 1993. Com que el col·legi 
dels maristes està just davant nostre, se’n van fer 

càrrec ells per continuar amb l’activitat docent que tenen fins el dia d’avui. 
 

El nostre col·legi de Mundaka (Biscaia) es va obrir 
l’abril del 1908, i el vam transformar en casa de 
tercera edat a l’agost del 1981, activitat que segueix 
en el moment actual. Els 
maristes fa temps que ja 
no hi són allà. 
 
L’altre lloc on vam ser 
veïns és Larache. 
Nosaltres al vam obrir el 
maig del 1921, i segueix 

fins el dia d’avui amb activitat docent. Els maristes tampoc hi són 
ja, i en el seu lloc hi ha un edifici de vivendes, just davant nostre, 
però el que és curiós és que aquell barri es continua anomenant 
“maristas”. Si les germanes han d’agafar un taxi han de dir a 
“maristas”. Encara si troben botigues amb el nom, per exemple, 

“tintoreria maristas”, “barbería 
maristas”.  Com tot aquell barri es 
relaciona amb “maristas” , es va 
donar la coincidència que un dia 
estava parlant un taxista amb les 
germanes i el van trucar pel mòbil, i 
ell contestà a qui li parlava: “estoy 
con las señoras de maristas”. És ben 
gràfic. 
 
Per últim a l’Argentina, a Anizacate 
estem, també, de costat. Totes dues 
Congregacions tenim una casa 
d’espiritualitat, i els germans i les 
germanes celebren junts l’Eucaristia a casa nostra. Es dona un 

clima de fraternitat i amistat entre les franciscanes i els maristes. Què per molts anys! 
 

Consol Muñoz, fmic 

Coincidències 
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Si ets responsable, delegat/da o 
assistent/a de Pastoral Juvenil i 
Vocacional de la teva província 
religiosa a Catalunya aquesta 
trobada és per a tu: 
 
Dia: dissabte 14 desembre 
Lloc: Escola Vedruna-Àngels.   
Pça Àngels 3 (Davant MACBA) 
Metro Catalunya o Universitat 
Horari 9.30—13.30 
 
Què hi farem? 
9.30. Pregària i benvinguda 
10.00. Xerrada col·loqui amb el 
professor Jordi Collet, sociòleg 
de la Univ. de Vic 

-Com proposar la fe als 
joves? 

11.30 Cafè-descans 
12.00  Sumar per avançar:  Junts podem fer alguna cosa? 
13.30  Fi de la jornada 
 

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

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

 
 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Trobada de responsables 

 

mailto:pjv.url@gmail.com
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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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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 
 
TROBADA FAMILIAR D’ADVENT A LA CASA D’ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
Una bona proposta per viure una intensa experiència de fe entorn a la celebració de l’Advent 

Barcelona, 20 de novembre de 2013. Com cada any, la Casa d’Espiritualitat Claret inicia el 
curs de trobades familiars amb 
la d’Advent. Enguany, aquesta 
primera trobada tindrà lloc el 
cap de setmana del 30 de 
novembre i 1 de desembre, i 
estarà ambientada en el món 
del ferrocarril. Durant aquests 
dos dies una colla de famílies i 
adults es troben a Vic, per fer 
realitat una intensa 
experiència de fe entorn a la 
celebració joiosa de l’Advent. 

Tots aquells que ho desitgin 
poden inscriure’s a la propera trobada familiar d’Advent visitant el web claretvic.net o enviant 
un correu electrònic a casaesp@claretians.cat. 
 
DELEGACIÓ DE VIDA CONSAGRADA DEL BISBAT DE LLEIDA 
 
RECÉS d'Advent: 30 de novembre a la Parròquia de Santa Teresina, pl. de Les Missions, 1. 
10,00 h  Acolliment i petit esmorzar 
10,30 h  Dra. Montserrat Esquerda, Delegada de Pastoral de la Salut, i membre del Consell 
Tècnic de l’IREL. 
11,15 h  Silenci i pregària 
12,15 h  Eucaristia  
13,00 h  Comiat 
 

Recessos d’Advent  

mailto:tonipou@yahoo.com
http://www.benedictinescat.com/StPere
mailto:casaesp@claretians.cat
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Els filats tallants a les tanques frontereres amenacen la vida humana. Com a mètode de 
contenció del pas a través de la frontera són senzillament inacceptables: atempten contra els 
drets humans més elementals.  

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM–Espanya) defensa que s’utilitzin estàndards democràtics 
en els controls de frontera. Ho va fer l’any 2009 coincidint amb les eleccions al parlament 
europeu(1). L’espai fronterer no pot ser una negació de l’espai de llibertat, justícia i seguretat 
que proclama ser la Unió Europea. El SJM-Espanya, junt amb el Servei Jesuïta als 
Refugiats–Europa, vol acostar a la societat l’experiència de les persones contra les que 
s’aixequen i s’armen les tanques(2): sense fer-nos càrrec del què viuen i pateixen al llarg del 
recorregut migratori, de les amenaces i violacions dels seus drets humans, només els veiem 
com una amenaça per a la “fortalesa Europa”.  

El SJM-Espanya demana al Ministeri de l’Interior la retirada dels filats tallants, afegint-se a 
tantes veus de la Societat civil, com ho ha fet també la Conferència Episcopal Espanyola.  

Igualment, insta a la societat a incorporar el valor de l’hospitalitat i rebutjar la concepció de 
l’immigrant com un perill, tal i com assenyalava recentment el portaveu de la Conferència 
Episcopal. Això implica no posar en risc directa la vida de qui intenta entrar en territori 
espanyol, per més que sigui fora dels passos fronterers habilitats i al marge del procediment 
administratiu establert(3). 

El Servei Jesuïta a Migrants (SJM-Espanya) és una xarxa formada per diverses entitats de la 
Companyia de Jesús que treballen en l’àmbit de les migracions. Actualment en formen part 
l’Institut Universitari d’Estudis sobre les Migracions de la Universitat de Comillas, el centre 
Pueblos Unidos (Madrid), CeiMigra (València), Migra Studium (Barcelona), Centro Ellacuría 
(Bilbao) i Voluntariado Claver (Sevilla). 

1. SJM-España (2009) Control democrático para la gestión de la Frontera Sur. Veure on-line  

2. JRS-Europe (2012) y SJM-España (2013) Vidas en tránsito. Experiencias de migrantes que viven en Marruecos y Argelia. Veure on-
line  

3. GIAN-Migration (2012) Por una cultura de la hospitalidad y la inclusión. Veure on-line 

 

El Servei Jesuïta a Migrants demana retirar els filats tallants de les 
tanques de Ceuta i Melilla 
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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 José Rodríguez Carballo, secretari de la CIVCSVA 

32 
Títol Entrevista: «Con el Papa Francisco vivimos una primavera en la 

Iglesia» 

Data 17 novembre 2013 

Font Diari ABC 

Publicat 28 de novembre 2013 

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

 

 

 
 

 
Màrqueting amb pocs recursos?  

Cada escola cristiana ha d’afrontar el repte de donar a conèixer més i millor la seva oferta 
formativa i així, entre d’altres objectius, intentar captar nou alumnat. Tenim clara aquesta 
necessitat, convertida ja en exigència urgent i ineludible. El màrqueting és la perspectiva de 
gestió i el conjunt de tècniques i coneixements que ens han d’ajudar en aquest propòsit.  

Quan diem màrqueting, sovint pensem en costoses campanyes publicitàries que no estan al 
nostre abast i ens desanimem. Però, tal com es va posar de relleu en la 1a Jornada de 

Servei de Documentació: 
“La vida religiosa signe de comunió en l’Església per al món” 

 

fecc informa 25.11.2013 491, núm. 490: 
“Màrqueting amb pocs recursos?” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Màrqueting educatiu del passat dimecres 20 de novembre, el màrqueting ni comença ni 
acaba en la publicitat.  

Ens cal captar més persones que coneguin i s’interessin per la nostra oferta educativa, i això 
requereix publicitat, però també hi ha marge per millorar molt en el procés d’atendre 
aquella persona que s’interessa per primera vegada en el nostre centre, ja sigui per 
telèfon, enviant un e-mail o fent-nos una visita. Dues ponències centrals de l’esmentada 
jornada hi van fer esment de manera molt encertada.  

Fóra bo que tinguéssim clarament definida quina és aquesta oferta que adrecem a les 
famílies –no tant qui som o com som nosaltres, sinó què en farem del seu fill o filla- i un bon 

argumentari amb totes les respostes a 
les preguntes que els pares ens poden i 
solen formular –podem començar per 20 
preguntes, però podrien ser-ne un 
centenar-. També serà important tenir un 
protocol –saber què cal fer i qui ho ha de 
fer- de tot el procés d’informació i 
atenció a la família que s’interessa per 
l’escola des del primer contacte i fins a 
la presentació de la sol·licitud de plaça, 
si s’escau.  

Millorar aquests aspectes –quasi tots els 
centres tenen aquí molt marge de millora- 

està al nostre abast sense fer cap inversió econòmica però, això sí, dedicant-hi temps i 
esforç. A posar-s’hi, doncs, que la campanya començarà ben aviat!  

Escola Multilingüe: un projecte d’èxit a aprofundir i consolidar  

Un tret molt valorat avui en l’oferta educativa de les escoles és el grau d’èxit en 
l’aprenentatge de llengües estrangeres. No és cap moda, sinó quelcom que necessita 
l’economia del país i el desenvolupament personal i professional del nostre alumnat.  

A la 8a Jornada de l’Escola Multilingüe de l’Escola Cristina -celebrada el passat dijous 21 de 
novembre-, gràcies a la ponència inicial d’Antoni Bassas i de la de cloenda de Vicenç 
Villatoro, es va tornar a palesar la importància pràctica, però també la dimensió 
humanista i cultural, d’una escola més multilingüe.  

Sortosament, moltes escoles cristianes estan avançant força en aquest camí. Les 
experiències presentades en els tallers d’aquesta jornada en són un bon testimoni. Però la 
fita de l’excel·lència ens deixa molt de camp obert. Cal seguir treballant per consolidar els 
avenços i proposar-ne de nous. 

 

 
 
 
Bajo el lema “Escuela Creativa. Emprender, participar, dar sentido”, más de 
1.300 representantes de instituciones titulares y responsables de centros educativos han 
participado en el XII Congreso de Escuelas Católicas, celebrado en Valladolid los días 21, 22 
y 23 de noviembre. La síntesis del trabajo realizado queda reflejada en las siguientes 
conclusiones. 

XII Congreso de Escuelas Católicas: 
Escuela Creativa. Emprender, Participar, Dar Sentido 
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En un contexto de crisis no sólo económica y de cambios legislativos, Escuelas Católicas, 
entidad presidida por Inmaculada Tuset, sigue demandando un ejercicio de responsabilidad 
para lograr el necesario acuerdo que pueda concluir en un Pacto Educativo. Pero además, 
con este Congreso ha pretendido demostrar que la crisis puede convertirse en una 
oportunidad a través de la creatividad, la participación, el carácter emprendedor y el sentido 
cristiano de nuestras instituciones titulares, centros y equipos directivos. Para ello, propone 
recrear el modelo organizativo, pastoral y pedagógico para seguir respondiendo con calidad 
e innovación a los cambios que venimos afrontando. Un modelo basado en las siguientes 
ideas fundamentales: 

1. La creatividad es una cualidad del pensamiento que no se puede enseñar, aunque sí 
motivar y favorecer su desarrollo, porque todos estamos preparados genéticamente 
para ser creativos. Ver el potencial de cada niño a través de una pedagogía de la 
escucha, supone redescubrir la creatividad, no como una facultad mental, sino como 
una forma de ser y de pensar de todas las personas.  
El tiempo de escucha atenta y acogedora, tanto en casa como en la escuela, es 
un regalo maravilloso para nuestros niños  
 

2. La creatividad fluye en las personas cuando su trabajo se conecta con sus pasiones; 
cuando la educación deja de ser un acto solitario para convertirse en algo cooperativo 
y colaborativo; cuando somos capaces de identificar las grandes oportunidades que 
se esconden detrás de los cambios socioeconómicos, culturales y tecnológicos; 
cuando las instituciones basan su excelencia en proponer experiencias con sentido; 
cuando tenemos capacidad para desaprender y volver a aprender; y cuando las 
organizaciones planifican y estructuran, pero no burocratizan.  
Se necesitan personas y equipos que multipliquen su talento de forma 
cooperativa y colaborativa 

 
3. Las escuelas católicas deben ser siempre inconformistas. Deben cuestionarse los 

modelos predominantes y visualizar cómo pueden hacer una escuela relevante, 
innovadora y católica. Y para re-imaginar esa escuela partimos de la convicción de 
que todos los alumnos pueden aprender, y que ese aprendizaje se produce 
socialmente; que la tecnología no es la clave, sino los docentes y todo el personal de 
nuestros centros; que los docentes son miembros de comunidades de aprendizaje y 
nunca han sido tan necesarios como en este mundo global; y que las comunidades 
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escolares deben elaborar sus propios modelos, trabajar en red y asumir marcos 
curriculares globales.  
Ninguna escuela es una isla en el mundo de hoy  
 

4. La irrupción de la interconectividad y las redes sociales en Internet ha supuesto un 
nuevo tipo de individuo que podemos llamar “hiperindividuo” o “individuo conectado”. 
Por eso es hora de dar un paso adelante y definir cómo cambian las personas desde 
que viven la experiencia de la hiperconectividad, y cómo el aprendizaje con 
tecnologías da lugar a una nueva educación. Familias y educadores tenemos la 
responsabilidad de ofrecer a los jóvenes una sólida formación y una capacidad crítica 
que haga que la apropiación de esas tecnologías sea algo positivo.  
Las redes sociales generan cambios: jóvenes con superpoderes para hacer 
cosas fantásticas o a veces terribles. Familias y educadores somos 
responsables 
 

5. Para conseguir éxito en la vida el esfuerzo es crucial. Esforzarse es persistir a pesar 
de las dificultades y de los errores y fracasos. Nuestros jóvenes han interiorizado que 
la clave del éxito está en ser listos, y no en ser persistentes. Desconocen que si 
persisten a pesar de la dificultad, al cerebro no le queda más opción que abrir las 
ventanas a la inteligencia y a la creatividad. 
Pero además, sabemos que en el proceso 
de creación de nuevas conexiones 
neuronales el elemento emocional resulta 
fundamental. Existe un vínculo claro entre 
estado de ánimo, inteligencia y creatividad. 
La clave del éxito no está solo en el talento.  
Tanto desde el esfuerzo como desde la 
felicidad se aumenta la inteligencia y la 
creatividad  
 

6. El mundo nunca había cambiado tan rápido 
como ahora. El avance de la tecnología y 
del conocimiento, de la neurociencia, de las 
teorías psicológicas y pedagógicas, de los 
cambios sociales, en definitiva, de la 
investigación humana guían el cambio y la transformación de toda escuela. Nuestras 
escuelas deben ser una comunidad de aprendizaje especializado, una escuela que 
participa de los avances en la investigación, que crece, se desarrolla y se transforma, 
que cuenta con proyectos originales, donde los alumnos se autoevalúan, dedicada a 
la comprensión y a la creatividad, que comparte sus experiencias, donde sus 
profesores programan juntos y con una configuración estructural adecuada.  
Una escuela del siglo XXI fomenta la compresión y la creatividad, y enseña el 
lenguaje del pensamiento y las emociones  
 

7. La democracia no puede funcionar si no se aprende desde pequeño. Por eso una 
educación a favor de la democracia y de la ética tendría como consecuencia una 
sociedad más justa. Debemos cambiar el enfoque de la “competitividad” por el de la 
“cooperación”. Cuanto más solidarios, más cooperativos y más empáticos seamos, 
más éxito tendremos, y es en la escuela donde podemos formar personas que 
contribuyan a construir un modelo socioeconómico fundamentado en valores sólidos 
de cooperación, colaboración, compromiso social y medioambiental.  
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Hay que sustituir competitividad por cooperación; y afán desmedido de riqueza 
por solidaridad y fraternidad  
 

8. Todos estamos tras la búsqueda de sentido. Dar sentido es lo mismo que dar 
orientación a la vida. La escuela católica quiere, sin miedo ni componendas, aportar 
su orientación fundamentada en Jesucristo y su mensaje salvífico y liberador, dador 
de dignidad y posibilidades de vida. El núcleo son los hombres y mujeres, hijos de 
Dios. La escuela católica ayuda también a las familias a que sus hijos crezcan con 
plena dignidad; estimulando, cuidando y cultivando las virtudes fundamentales del 
Reino. Es su forma de dar sentido y orientación. Y lo hace, compartiendo su misión 
con los de cerca y los de lejos, ahondando así en su universalidad.   
Dar sentido es dar orientación. Orientamos la vida hacia Jesucristo y su 
mensaje. Cultivamos personas buenas y creativas para quienes la presencia de 
Dios sea fundamental 
 

   

Pilarín Bayés ha dibuixat els episodis més emblemàtics de La Bíblia. La il·lustradora 
vigatana presenta una visió única i nova d'aquest referent de la literatura, el llibre més 
universal i influent de la història. Un volum que culmina la seva trajectòria artística i que ha 
realitzat conjuntament amb l’escriptor Jesús Ballaz i el biblista Ignasi Ricart. “Signes dels 
temps” entrevista la dibuixant Pilarín Bayés. 

Altres temes: 
- Entrevista a António Marujo, periodista portuguès especialitzat en religió i autor del llibre 
"Diálogos con Dios de fondo". 
- Reportatge sobre els actes de cloenda de l’Any de la Fe. 
 - “Patrimoni”: Santuari de la Mare de Déu de Montserrat de Montferri. 

 

Data: 1 de desembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 

    NOVEMBRE | 2013 
30 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: P. Xavier Melloni 

    DESEMBRE | 2013 

1 dg Inici d'Advent 

2 dl CEVRE - Formació inicial T1  

3 dm URC - Junta directiva 

9 dl CEVRE - Formació inicial T1  

14 ds 
CEVRE - Recés d'Advent 
Jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional - Trobada de responsables 

16 dl CEVRE - Formació inicial T1  

 

Agenda URC 2013-2014 

TV3 Signes dels Temps: «La Bíblia de la Pilarín» 

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

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