
    
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2013                                                             ANY VI. núm.      

El papa Francesc dedicarà l’any 2015 a la Vida Consagrada 

Junta Directiva de l’URC: propostes i activitats  
XX Jornada: “Espiritualitat en l’acció social als barris obrers i 

ambients populars” 
LXXXII Assemblea general de la Unió de Superiors Generals:  
Vida consagrada de Lleida – Recés d’Advent 
Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional: “Com 

proposar la fe als joves?” 
Nadal amb les Germanetes dels Pobres 
L’exhortació EVANGELII GAUDIUM en català 
Invitació a l’Aplec de l’Esperit 2014 
Xavier Melloni parla de la iniciació en la oració contemplativa 
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VOCALIA DE PASTORAL JUVENIL I VOCACIONAL 

El 3 de desembre, la Junta Directiva de l’URC ha mantingut, durant una hora i dos quarts, un 
diàleg i un intercanvi molt ric i profitós amb tres membres de la Vocalia de Pastoral Juvenil i 
Vocacional, que són Josep Canal, Anna Domene i Eduard Pini. Malgrat s’ha seguit un 
esquema informal, recollim aquí un part del contingut del col·loqui. 

  

 
1. La finalitat de la Vocalia. 

Més enllà d’alguna indefinició que ha planejat al llarg dels anys, la Vocalia te ple sentit 
d’existir en el si de l’URC i es defineix com un espai intercongregacional de trobada 
dels responsables en pastoral juvenil i vocacional. Amb dos objectius: enfortir les 
relacions entre responsables (fer pinya) tractant de les pròpies coses i impulsar 
algunes línies d’actuació comuna. 
 

2. La intercongregacionalitat com a orientació de fons. 
La composició de la Vocalia, l’obertura en les seves ofertes i els projectes compartits 
s’han d’alimentar d’aquesta orientació, que progressivament ha d’adquirir més força si 
volem que la vida religiosa sigui ben present a la nostra societat i a l’àmbit eclesial. Un 
creixement conjunt que superi la mentalitat de capelletes. Existeix la voluntat 
d’impulsar algun projecte intercongregacional. 
 

3. Les qüestions que ens plantegem 
A l'hora de fer sentir la veu de la vida religiosa com a joves en el món juvenil ens 
preguntem: com ho fem per connectar amb els joves, la seva vida, les seves 
preocupacions, els seus anhels? com ho fem per connectar la vida religiosa amb ells? 
Com comunicar-los els valors de l’Evangeli? Com crear punts de referència per als 
joves en l'àmbit de l'espiritualitat, del creixement com a persones, el compromís amb 
els més desfavorits? Potser, a més d'engegar alguna cosa nosaltres, hem de mirar 
com participen en les plataformes que els joves mateixos tenen muntades, o utilitzem 
els seus mateixos mitjans per estar connectats, comunicats (xarxes socials...). Tot 
això en definitiva ens fa plantejar el sentit de la vida religiosa en una societat com la 
nostra. Ens cal, en aquests moments de profunda transformació, reflexionar sobre els 
nous horitzons que s’albiren. 

Junta Directiva de l’URC: propostes i activitats  
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4. La celebració de la propera jornada (14 de desembre de 2013) 
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 
 

 
 
CELEBRACIÓ DE LA JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA: 2 DE FEBRER DE 2014 
 

La Junta Directiva de l’URC invitar a celebrar la Jornada de Vida Religiosa, que tindrà lloc el 
2 de febrer de 2014: 
► participant en els actes que es programin a cada bisbat 
► promovent a les parròquies una intenció per a la vida consagrada 
► trobant-se en xarxa, entorn d’aquesta data, comunitats religioses de la mateixa població 
o barri o de poblacions veïnes per compartir una estona de pregària, de diàleg , fins i tot, un 
àpat 

mailto:pjv.url@gmail.com
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SESSIONS D’ESTUDI I REFLEXIÓ 

 

En pròximes setmanes, s’enviarà la programació de les sessions d’estudi i reflexió, que 
tindran lloc al primer semestre de 2014. 
Se’n consideren cinc:  

a. II Jornada de Comunicació 28|04 
b. Responsables d’animació de la tercera edat 
c. Administradors generals i provincials 
d. Protecció de la infància 
e. Espiritualitat i missió compartida amb els laics (dues reunions). 

 
 

RENOVACIÓ DE LA GUIA DE LA VIDA RELIGIOSA A LES DIÒCESIS CATALANES  

 
 

Es vol elaborar una nova edició (en aquest cop només 
informatitzada) de la Guia de la Vida Religiosa a les Diòcesis 
Catalanes. Han passat cinc anys i s’han realitzat nombrosos canvis. 
Amb aquesta finalitat, es demanarà properament a cada 
congregació l’actualizatció de dades. 
Com escrivia la Gna. Cristina Martínez en el seu pròleg: “La Guia no 
és només un instrument útil, sinó també un testimoni gràfic de la 
presència de la vida religiosa a les nostres terres. Fent un cop d’ull 
per les seves pàgines veurem que, tant pel nombre com pels serveis 
que oferim, els religiosos i les religioses, els monjos i les monges 
tenim encara una paraula a dir a la nostra societat. Les nostres vides 
i les nostres tasques volen contribuir al desenvolupament d’un món 
més humà, d’una societat que cada vegada més respongui al 

projecte de Déu envers ella.”. 
Esperem la col·laboració de totes les congregacions per dur a terme aquesta tasca. 
 
 

 

ASSEMBLEA GENERAL DE L’ASSOCIACIÓ CINTRA 

 
 

Data: 10 de desembre de 2013 a les 19 h 
Lloc: Escola Immaculada Concepció.  c/ València 252 (Entre Balmes i Rbla. Catalunya) 
Ordre del dia:  

1. Salutació 
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió de l’Assemblea anterior 
3. Presentació de la marxa del curs (Enric Sevilla, director) 
4. Aprovació dels comptes 

corresponents al curs 2012-2013 i 
pressupost pel 2013-2014 (Marc 
Marí, administrador de l’Escola) 

5. Situació de l’Escola: (Eulàlia Freixas) 
- Cargoleres 
- Perspectives de futur.  

Nova edificació? 
- Administració 

6. Estat financer de la Junta 
7. Renovació d’un membre de la Junta 
8. Acord amb l’IMEB 
9. Precs i suggeriments 
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ESPIRITUALITAT EN L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS OBRERS I AMBIENTS POPULARS 

 

 
 
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. 
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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. 

 

HOREB I SERVEI DE DOCUMENTACIÓ 

 
Totes les religioses i religiosos que vulguin rebre gratuitament l’Horeb i el Servei de 
Documentació en el seu correu electrònic particular o en el correu electrònic de les seves 
comunitats i obres cal que envïin la seva adreça a urc.info@gmail.com  
Aquestes publicacions es poden extendre als laics interessats en rebre-les.  
Feu-ne obsequi amb generosidad a les persones interessades, així disposaran 
d’informacions sobre la vida consagrada i d’altres continguts interessants sobre aquest tema. 

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 

 

 

 
 

mailto:urc.info@gmail.com
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(RV).- La Unión de Superiores Generales ha celebrado su LXXXII asamblea en el 
Salesianum de Roma, del 27 al 29 de noviembre. Las reflexiones, basadas en tres 
experiencias personales, se han centrado en el papel de los Superiores a la luz del 
magisterio y del ejemplo del Papa Francisco. Y el pontífice en persona, ha decidido 
encontrar a los superiores durante tres horas y no solamente en una breve audiencia como 
habían solicitado. No ha habido ningún discurso preparado con antelación: se ha tratado de 
un largo coloquio fraternal y cordial, con preguntas y respuestas. 

Según informa un comunicado de la Unión de Superiores Generales, la primera rueda de 
preguntas ha estado dedicada a la identidad y la misión de la vida consagrada. Todos los 
cristianos deben ser coherentes con su fe, ha dicho el Papa, pero los religiosos están 
llamados a seguir al Señor de una manera especial: "Son hombres y mujeres que pueden 
despertar al mundo. La vida consagrada es profecía. Dios nos pide que dejemos el nido que 
nos arropa y que salgamos a los confines del mundo evitando la tentación de someterlos. 
Esta es la forma más eficaz de imitar al Señor”. 

Preguntado por la situación de las vocaciones, el Obispo de Roma ha señalado que hay 
Iglesias jóvenes que están dando nuevos frutos. Por supuesto, esto nos obliga a replantear 
la inculturación del carisma. La Iglesia, como en el caso de Matteo Ricci, debe pedir perdón 
y considerar, con vergüenza, los fracasos apostólicos a causa de malentendidos en este 
campo. El diálogo intercultural debe impulsar la entrada en el gobierno de los institutos 
religiosos de personas de diferentes culturas que expresan diferentes formas de vivir el 
carisma. 
El Pontífice ha insistido en la formación que, en su opinión, se basa en cuatro pilares 
fundamentales: espiritual, intelectual, comunitario y apostólico. Es imprescindible evitar 
cualquier forma de hipocresía y de clericalismo a través de un diálogo franco y abierto sobre 
todos los aspectos de la vida, "la formación es una tarea artesanal, no una labor de policía", 
ha subrayado, y su objetivo es “formar religiosos que tengan un corazón tierno y no ácido 
como el vinagre. Todos somos pecadores , pero no corruptos. Hay que aceptar a los 
pecadores, no a los corruptos". 

LXXXII Assemblea general de la Unió de Superiors Generals 
Col·loqui amb el Papa durant tres hores 
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Para el Santo Padre la fraternidad tiene una enorme fuerza de atracción. Presupone la 
aceptación de las diferencias y los conflictos. A veces es difícil de vivir, pero si no se vive no 
se es fecundo. En cualquier caso, "nunca debemos actuar como gestores ante el conflicto de 
un hermano hay que acariciar ese conflicto". 

Se han planteado también algunas cuestiones sobre las relaciones entre los religiosos y las 
Iglesias particulares en las que están insertados. El Papa ha afirmado que sabía por 
experiencia los problemas que se presentan. "Nosotros, los obispos, tenemos que entender 
que las personas consagradas no representan sólo una ayuda material, sino que son dones 
que enriquecen las diócesis." 

Las últimas preguntas han tenido como objeto las fronteras de la misión de los consagrados. 
"Hay que buscarlas sobre la base de los carismas”, ha respondido Francisco. Las realidades 
donde impera la exclusión siguen siendo la prioridad más importante. Además de estos 
retos, el pontífice ha citado el cultural y educativo en las escuelas y universidades. Para el 
Papa los pilares de la educación son: " transmitir conocimientos, transmitir formas de hacer, 
transmitir valores. A través de ellos se transmite la fe. El educador debe estar a la altura de 
las personas que educa y debe interrogarse sobre cómo anunciar a Jesucristo a una 
generación que cambia". 

Antes de saludar a los 120 Superiores Generales presentes, el Pontífice ha anunciado que el 
2015 será un año dedicado a la vida consagrada. Saliendo del aula ha dicho: "Gracias, por lo 
que hacen y por su espíritu de fe y de servicio. Gracias por su testimonio y también por las 
humillaciones por las que tienen que pasar”. (RC-RV) 
 
 

 
 

Fernando Prado, cmf on 29 Noviembre 2013  

Antes de saludar a los 120 Superiores Generales 
presentes, el Santo Padre Francisco ha anunciado 
que el 2015 será un año dedicado a la vida 
consagrada. Y al salir del aula ha dicho:“Gracias, por 
lo que hacéis y por vuestro espíritu de fe y de 
servicio. Gracias por vuestro testimonio y también 
por las humillaciones por las que tenéis que pasar”. 

La Unión de Superiores Generales ha celebrado su 
LXXXII asamblea en el Salesianum de Roma, del 27 al 
29 de noviembre. Las reflexiones, basadas en tres 
experiencias personales, se han centrado en el papel 
de los Superiores a la luz del magisterio y del ejemplo 
del Papa Francisco. Y el pontífice en persona, ha 
decidido encontrar a los superiores durante tres horas y 
no solamente en una breve audiencia como habían 
solicitado. No ha habido ningún discurso preparado 
con antelación: se ha tratado de un largo coloquio 
fraternal y cordial, con preguntas y respuestas. 

Según informa un comunicado de la Unión de 
Superiores Generales, la primera tanda de preguntas 

ha estado dedicado a la identidad y la misión de la vida consagrada. Todos los cristianos 
deben ser coherentes con su fe, ha dicho el Papa, pero los religiosos están llamados a 
seguir al Señor de una manera especial : “Son hombres y mujeres que pueden despertar 

2015, “Any de la Vida Consagrada” 
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al mundo. La vida consagrada es profecía . Dios nos pide que dejemos el nido que nos 
arropa y que salgamos a los confines del mundo evitando la tentación de someterlos. Esta 
es la forma más eficaz de imitar al Señor”. 

Preguntado por la situación de las vocaciones, el Papa ha señalado que hay Iglesias 
jóvenes que están dando nuevos frutos. Por supuesto, esto nos obliga a replantear la 
inculturación del carisma. La Iglesia, como en el caso de Matteo Ricci, debe pedir perdón y 
considerar, con vergüenza, los fracasos apostólicos a causa de malentendidos en este 
campo. El diálogo intercultural debe impulsar la entrada en el gobierno de los institutos 
religiosos de personas de diferentes culturas que expresan diferentes formas de vivir el 
carisma. 

Francisco ha insistido en la formación que, en su opinión,se basa en cuatro pilares 
fundamentales: espiritual, intelectual , comunitario y apostólico. Es imprescindibleevitar 
cualquier forma de hipocresía y de clericalismo a través de un diálogo franco y abierto 
sobre todos los aspectos de la vida, ” la formación es una tarea artesanal, no una labor de 
policía”, ha subrayado, y su objetivo es “formar religiosos que tengan un corazón tierno y no 
ácido como el vinagre. Todos somos pecadores , pero no corruptos. Hay que aceptar a los 
pecadores , no a los corruptos “. 

Para el Papa la fraternidad tiene una enorme fuerza de atracción. Presupone 
laaceptación de las diferencias y los conflictos. A veces es difícil de vivir, pero si no se 
vive no se es fecundo. En cualquier caso, “nunca debemos actuar como gestores ante el 
conflicto de un hermano hay que acariciar ese conflicto”. 

Se han planteado también algunas cuestiones sobre las relaciones entre los religiosos y 
las Iglesias particulares en las que están insertados. El Papa ha afirmado que sabía por 
experiencia los problemas que se plantean. “Nosotros, los obispos, tenemos que 
entender que las personas consagradas no representan sólo una ayuda material, sino 
que son dones que enriquecen las diócesis. “ 

Las últimas preguntas han tenido como objeto las fronteras de la misión de los 
consagrados . “Hay que buscarlas sobre la base de los carismas”, ha respondido el 
Papa. Las realidades donde impera la exclusión sigue siendo la prioridad más 
importante. Además de estos retos, el pontífice ha citado el cultural y educativo en 
lasescuelas y universidades. Para el Papa los pilares de la educación son : “transmitir 
conocimientos , transmitir formas de hacer, transmitir valores. A través de ellos se transmite 
la fe. El educador debe estar a la altura de las personas que educa y debe interrogarse 
sobre como anunciar a Jesucristo a una generación que cambia” . 
 
 
 

Francisco, con la Unión de Superiores Generales 
 
Emilí Turú: "El Papa nos invitó a no excluir 
ninguna frontera, y a actuar en ellas sin miedo" 
 

 El Papa consigue, con su cercanía, suprimir 
inmediatamente cualquier tipo de "barrera" y hacerte 
sentir a gusto y en casa 
 
(Jesús Bastante – Religión Digital – 30 novembre).-
Del 27 al 29 de noviembre se desarrolló en Roma la 
Asamblea de la Unión de Superiores 

El general dels maristes revela com fou la trobada de Francesc amb la USG 
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Generales (USG). Al término de dicha reunión, fueron recibidos por Francisco, quien 
anunció que 2015 será declarado Año de la Vida Religiosa. Entrevistamos al H. Emili 
Turú, quien en esta ocasión actuó como "facilitador" de la Asamblea. Los hermanos maristas 
se unen desde este mes de diciembre al proyecto de Religión Digital. 
 
¿Puede explicarnos el tema de la 82 Asamblea de la USG? 
En continuidad con la anterior Asamblea (mayo 2013), que tuvo como tema "El liderazgo en 

la Vida Religiosa 50 años después del 
Vaticano II", también ésta se quiso dedicar 
al mismo tema, pero tratando de profundizar 
su contenido y lasconsecuencias 
concretas para nuestro servicio en las 
distintas Congregaciones. En este caso, 
además, nos dejamos interpelar por el claro 
liderazgo del Papa Francisco, que a todos 
nos ha inspirado mucho.  
Toda la Asamblea se desarrolló con una 
dinámica muy participativa y grupal, y al 
final elaboramos juntos una serie de 
"puntos-fuerza" que reconocemos en el 

liderazgo del Papa y que los queremos incorporar también en nuestras vidas. 
 
¿Puede señalarnos algunos de estos "puntos-fuerza"? 
Al final de nuestra Asamblea resumimos nuestra reflexión en un par de páginas que se van a 
publicar en los próximos días. Pero puedo adelantar las grandes líneas.  
Sentimos una llamada a la conversión en nuestro servicio de la autoridad, en tres 
aspectos: 

- Conversión de las actitudes personales: un servicio centrado en lo esencial; un 
servicio cuya autoridad le viene de la autenticidad; un servicio que se expresa con 
profunda humanidad. 

- Conversión de las relaciones: un servicio que sabe expresarse de manera sencilla 
y directa; un servicio que es un caminar con los hermanos; un servicio que busca la 
voluntad de Dios juntamente con los hermanos. 

- Conversión de las prospectivas y el estilo de la misión: un servicio profético; un 
servicio que tiene la valentía de "salir y hacer salir"; un servicio que expresa y difunde 
la cultura del encuentro; un servicio alegre, portador de esperanza. 

 
Estos son los grandes temas, algo así como "el perfil" de lo que deseamos para nosotros, 
inspirados por el Papa. Como dije, cada uno de los puntos se desarrolla un poco más en el 
documento elaborado. 
 
La gran novedad de esta Asamblea ha sido el encuentro con el Papa el último día. 
¿Qué puede decirnos de ese momento? 
Flotaba en el ambiente de la Asamblea una gran expectación por tener la gracia de vivir 
ese momento histórico. A mí me parece que el solo hecho del encuentro, más allá de lo que 
el Papa dijo, ya deja algunos mensajes importantes: no quiso reducir ese espacio a una 
normal audiencia, sino que nos dio toda la mañana, y luego no quiso discursos 
preparados, sino que prefirió un diálogo abierto, fraternal, muy cercano. Mientras lo 
escuchaba, me imaginaba una conversación al lado del fuego, sin prisas, hablando de cosas 
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que nos importan. El Papa consigue, con su cercanía, suprimir inmediatamente 
cualquier tipo de "barrera" y hacerte sentir a gusto y en casa. 
 
¿Qué destacaría del mensaje que les dejó el Papa? 
En breve se publicará la transcripción de lo esencial de esas horas de diálogo sobre muy 
diversos temas que afectan a la Vida Religiosa. Me permito sólo subrayar algunos elementos 
que ya han sido destacados en la nota de prensa publicada poco después del encuentro.  
En primer lugar, el reconocimiento de la Vida Religiosa como una invitación a vivir el 
evangelio de manera "especial". Evitó usar la palabra "radical", porque todos los cristianos 
estamos llamados a la radicalidad. "Especial", en el sentido de que abrazamos una manera 
de vivir y encarnar el evangelio diferente a la mayoría del Pueblo de Dios. Pero, en cualquier 
caso, debiera ser como "un grito que despierte", algo así como un "signo de alarma" que 
invita a ir a lo esencial.  
Otro aspecto que quiero destacar es la llamada a ir las fronteras, muy en la línea de lo que 
ha venido diciendo en tantas ocasiones, y más recientemente en Evangelii Gaudium.Nos 
invitó a no excluir ninguna frontera, y a actuar en ellas sin miedo, siempre de acuerdo al 
carisma y a la misión de cada familia religiosa. 
 
¿Algún otro aspecto que quisiera destacar? 
Sentí un gran aprecio e interés del Papa por la vocación de los religiosos hermanos, y tengo 
la impresión que él nos ayudará a hacerla conocer y apreciar más en el conjunto de la 
Iglesia.  
También valoré mucho su ánimo a quienes trabajamos con los jóvenes en la educación, una 
"frontera" muy actual.  
Algo que nos pilló de sorpresa a todos fue el anuncio de que el año 2015 será dedicado a la 
Vida Consagrada. Evidentemente, ¡fue una muy agradable sorpresa! 
 
 
 
 
 

Fragments de les paraules de Xavier Melloni en 
el II Memorial Cassà Just, que compaginen 
totalment en el tema i el clima de la Jornada de 
Formació Permanent de l’URC, que va celebrar-
se el passat 30 de novembre amb una gran 
participació de religioses, religiosos i alguns 
laics. 
 

 

2Paradoxalment, en el si de la nostra societat 
laica i secularitzada estem assistint a dos 
fenòmens: la presa de consciència cada cop 
més generalitzada que la dimensió espiritual és 
constitutiva de l’ésser humà i, alhora, que necessitem retrobar-nos amb nosaltres mateixos a 
través d’espais i moments de silenci. Sacsejats per una allau d’estímuls com mai no s’havia 
donat en generacions anteriors, ens adonem de la urgència de propiciar ocasions de silenci i 
d’interioritat on poder sedimentar i assimilar tanta informació, tants impactes de tot tipus. 
Comencem a adonar-nos que si volem, no només sobreviure sinó transformar el medi tan 
complex en què vivim, més que mai és necessari oferir a les noves generacions un espai 
d’escolta interior on cadascú i cadascuna pugui entrar en contacte amb si mateix i descobrir 
el do inalienable de la seva existència. Només així la podrà fruir i fer fruitar. 

Xavier Melloni parla de la iniciació en la oració contemplativa 
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Cal deixar ben clar que silenci 
no és mutisme. No és una 
estratègia per fer callar ni 
emmudir, sinó tot al contrari: és 
la condició de possibilitat per 
connectar amb el fons de cada 
ésser i de cada situació. 
Aprendre a silenciar-se per 
desvetllar-se i ser més capaços 
d’escoltar el que ens està dient 
la vida i de pronunciar paraules 
veritables, que neixin d’aquesta 
lucidesa. Som analfabets del 
nostre món interior. Totes les 
tradicions de saviesa han 
vetllat per aquest silenciament 
de les veus que ens confonen, 
tant de dintre com de fora, 

perquè puguem escoltar l’autèntica veu i també nosaltres puguem fer sentir la nostra veu 
més autèntica. Però només podem donar als altres el que vivim.  
 
“Està en joc la societat del futur i per això és indispensable la pràctica del silenci en espais 
públics i privats. En una civilització que camina simultàniament cap a la laïcitat i alhora cap a 
la convivència de diverses tradicions religioses, és necessari que aquesta iniciativa 
s’encomani. De fet, això està succeint. En els darrers anys s’està produint un contagi: cada 
cop són més les escoles que, davant l’impasse ètic, de creences, de continguts i de valors, 
s’adonen que cal conrear un espai interior perquè tota la resta se sostingui. Sense aquest 
treball sobre la interioritat, tot l’edifici cognitiu, ètic o religiós està sotmès a la manipulació de 
l’exterior i a l’impuls dels instints més egocèntrics des de l’interior. Aquest contacte amb un 
mateix és el que possibilita a cada alumne que, en lloc de ser pensat per les modes i 
ideologies de torn, pensi per ell mateix; que en lloc de ser un consumidor de productes del 
mercat, esculli per ell mateix el que vol adquirir per avançar en la direcció que lliurement i 
lúcidament esculli en la seva vida.” 
 
 
 
 
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. 

Recessos d’Advent  

mailto:tonipou@yahoo.com
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En aquest segon diumenge d’Advent s’escau la festa de la Immaculada Concepció de Maria. 
Ella és una de les figures cabdals de l’Advent. Per això, recordar-la, celebrar-la, serà una 
molt bona manera de continuar fent el camí de l’Advent en l’espera de la vinguda del Senyor. 
Qui millor que Maria ens pot preparar per rebre el Crist? L’àngel Gabriel, en el moment de 
l’Anunciació, saludà Maria dient-li «plena de gràcia». Al llarg dels segles, l’Església ha pres 
consciència que Maria, plena de gràcia per Déu, havia estat redimida des de la seva 
concepció. Això és el que confessa el dogma de la Immaculada Concepció, proclamat l’any 
1854 pel papa Pius IX: «La benaurada Verge Maria, des del primer instant de la seva 

concepció, per una gràcia i un favor 
singular de Déu totpoderós, en virtut dels 
mèrits de Jesucrist, salvador del llinatge 
humà, va ser preservada intacta de tota 
màcula de pecat original.» 

 Hi ha, en la història de la salvació i en la 
vida de cadascun, una lluita tràgica entre 
el bé i el mal. La reflecteix la primera 
lectura de la missa d’avui. La història del 
pecat d’Adam i d’Eva per instigació del 
Maligne, i la presència també de la dona 
en la victòria del bé sobre el mal: «Faré 
que sigueu enemics tu i la dona, i el teu 
llinatge i el d’ella. Ella t’atacarà al cap, i tu 
l’atacaràs al taló.» Maria Immaculada és 
l’afirmació divina del triomf del bé sobre el 
mal. En ella, que fou concebuda sense 
pecat original i visqué sense pecat, es 
compleix l’anunci del llibre del Gènesi, 
anomenat amb tota raó el Protoevangeli, 
l’anunci i promesa del Salvador que ens 
ve per Maria. El misteri de la Immaculada 
Concepció està en funció de la divina 
maternitat de Maria, que celebrem el dia 
primer de gener, dins del cicle de 
celebracions de Nadal i Epifania. Ella 
està exempta de tot pecat perquè ella 
porta al món, portant-hi Jesús, un nou 

començament i una nova llum, la plenitud de l’amor fidel de Déu. Com diu el papa Francesc, 
en la seva encíclica La llum de la fe, «la veritable maternitat de Maria ha assegurat per al Fill 
de Déu una veritable història humana, una veritable carn, en la qual morirà en la creu i 
ressuscitarà dels morts». Maria és la porta que ens anuncia l’arribada del Salvador al món. 
Per això, tot el temps d’Advent és un temps de caire marià. Aquesta unió profunda del 
misteri de santa Maria i del misteri de Crist és la raó per la qual l’Església ha donat i dóna 
tant de relleu a la festa de la Immaculada Concepció. 

Emmirallant-se en Maria, les dones, les esposes i les mares realitzen adientment la seva 
gran vocació com ho va fer ella. Enfront d’un mal sempre present en el món, la fe ens diu 
que, en Maria, en Crist i per Crist, el mal ja ha estat vençut i que la dona està associada al 
triomf del bé i a una aportació positiva i humanitzadora a la història de la humanitat. 

Cardenal Lluís Martínez Sistach: “La festa de Maria Immaculada” 
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El matí del dissabte, 30 de 
novembre, abans de començar 
l’Advent, ens vam trobar els 
religiosos de les diferents 
comunitats de la diòcesis de 
LLEIDA, al Santuari de santa 
Teresina. La comunitat dels 
Carmelites ens acolliren molt bé 
a casa seva. Organitzava el 
recés d’advent la delegació 
diocesana de vida consagrada. 

Després de l’acolliment i d’un 
generós esmorzar, la Doctora 
Montserrat Esquerda, delegada 
diocesana de Pastoral de la 
Salut i membre del Consell 
Tècnic de l’IREL, va fer una  

xerrada molt interessant sobre “L’acompanyament del sanador ferit” que ens va ajudar a 
reflexionar a tots. Es va propiciar un diàleg enriquidor. Va acabar la ponència amb el següent 
pensament de Sant Agustí: 

“Lo que hagas, hazlo de tal manera que a quien hablas, 
oyéndote, CREA, creyendo, ESPERE y esperando, AME.” 

Després d’una estona 
de pregària personal, 
vam compartir la 
celebració de 
l’Eucaristia a la nova 
capella del Santuari. El 
Pare Josep Castellà, de 
la comunitat dels 
Carmelites,  ens va 
parlar de la nova 
capella, de la voluntat 
de fer referència amb 
una escultura molt 
adient dedicada als 
pares de santa 
Teresina, les persones 
que la van apropar a la 
pregària i a l’amor a 
Jesús i als germans, 
els seus primers 
evangelitzadors..., ens va explicar també el perquè de l’arquitectura de  capella. 

Penso que va ser un matí per a recordar amb gratitud i senzillesa de cor! 

Gna Ma Cristina 
Barreda Merino, ctsj.  

Vida consagrada de Lleida – Recés d’Advent (30/11/13) 
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Benvolgut / benvolguda,  

Et convido amb molt de goig a l’Aplec de l’Esperit 2014 que celebrarem a Banyoles el dia 7 
de juny, vigília de la festa de Pentecosta, la Pasqua de l’Esperit.  

L’Aplec de l’Esperit, molts ja el coneixeu per experiència: és una trobada dels nois i noies de 
les diòcesis de Catalunya per ajudar-nos a viure la proposta de Jesús per mitjà de la festa, la 
celebració, la fraternitat, la música… tot reconeixent i agraint el gran regal de l’Esperit Sant.  

Aquest Aplec el convoquem els bisbes de Catalunya, ajudats pels delegats de joventut de 
cada diòcesi i per altres moviments i institucions que estimem i treballem amb joves.  

Convoquem a tots els qui ho desitgin, tant els que necessiten enfortir la seva fe en Jesucrist 
com aquells que l’estan redescobrint, com els qui s’esforcen per trobar respostes al sentit de 
la vida, per conèixer quines propostes de vida els ajudaran a la seva realització personal i 
fan possible una societat diferent.  

Els bisbes de Catalunya amb els preveres, consiliaris, catequistes, responsables de 
moviments i associacions, acompanyants del vostre procés… convoquem aquest Aplec 
perquè tots ens ajudem a descobrir novament que Jesús és el Senyor, en fem memòria 
escoltant-lo per mitjà d’algunes narracions evangèliques, comunicant-nos amb ell en la 
pregària i acollint-lo de nou en l’Eucaristia per estimar-lo i seguir-lo. Per això el paisatge de 
l’estany de Banyoles ens situarà al llac de Galilea per sentir-nos ben a prop de Jesús, el 
Senyor dels Apòstols i dels seus primers seguidors.  
 

 Si vols trobar-te amb molts altres nois i noies que com tu descobreixen Jesús, la seva 
proposta i el que significa per la seva vida.  

 Si vols viure la joia de la fe, perquè fiar-se de Jesús és motiu de goig i de plenitud.  
 Si vols descobrir una Església jove, dinàmica, amiga, que et fa costat.  
 Si vols treure el nas per saber què pensem, proposem, celebrem aquests que ens 

diem cristians…  
 Si vols recuperar el coratge per continuar seguint Jesús com a deixeble.  
 Si vols ser més conscient de la teva missió en l’Església i la societat.  
 Vine a Banyoles i participa en l’Aplec de l’Esperit, el dia 7 de juny.  
 En nom de tots els bisbes de Catalunya, amb el meu afecte i benedicció.  

 

† Francesc, bisbe de Girona  
i responsables de la pastoral de joves de les diòcesis amb seu a Catalunya  

Desembre de 2013 

Invitació a l’Aplec de l’Esperit 2014 
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Nadal amb les Germanetes dels Pobres  
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Autor Papa Francesc 

34 

Títol Exhortació apostòlica EVANGELII GAUDIUM 
del papa Francesc als bisbes, als  sacerdots i diaques, a les 
persones consagrades i als fidels laics sobre l’anunci de 
l’Evangeli al món actual. 

Data Donat a Roma prop de Sant Pere en la clausura de l’Any de la fe 
el 24 de novembre, Solemnitat de Jesucrist, Rei de l’Univers, de 
l’any 2013, primer del meu Pontificat 

Font Traducció al català a càrrec del P. Bernabé Dalmau, monjo de 
Montserrat 

Publicat 3 de desembre 2013 
 
 
 
 
 

 

L'Editorial Claret està traduint al català l'«Exhortació Apostòlica 
Evangelii Gaudium» del papa Francesc 

L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels que es troben 
amb Jesús. Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la 
tristesa, del buit interior, de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i 
reneix l'alegria. 

Amb aquesta Exhortació el papa Francesc vol dirigir-se als fidels 
cristians per convidar-los a una nova etapa evangelitzadora marcada per 
aquesta alegria, i indicar camins pel funcionament de l'Església en els 
propers anys.  

 

 
 

 

Amb aquestes paraules comença l’Exhortació apostòlica Evangelii Gaudium, publicada el 
passat dimarts pel Sant Pare Francesc sobre l'anunci de l'evangeli en el món actual, i en què 
afirma: “Els qui es deixen salvar per Ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit 
interior, de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria. En aquesta 
Exhortació vull dirigir-me als fidels cristians per invitar-los a una nova etapa evangelitzadora 
marcada per aquesta alegria i indicar camins per a la marxa de l’Església en els pròxims 
anys”.  

A la crida a la nova evangelització que ha centrat el missatge dels darrers Papes, Francesc 
hi afegeix la nota de l’alegria amb un text programàtic que, com ell mateix diu, vol proposar-
nos camins per a aquests propers anys.  

Tot just iniciat l’advent, aquest text ens pot acompanyar al llarg de tot el cicle de Nadal. Us 
en recomanem la lectura reposada i atenta. Podem aprofitar el descans nadalenc per llegir-
la.  

  

fecc informa 2.12.2013, núm. 491: “L'alegria de l'Evangeli omple el cor i la 
vida sencera dels qui es troben amb Jesús”  

L’exhortació EVANGELII GAUDIUM en català 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Catalunya Religió ens n’ha ofert ja la primera traducció íntegre al català, de l’Evangelii 
Gaudium, que és la versió que publicarà la revista Documents d’Església i que ha traduït el 
monjo de Montserrat Bernabé Dalmau.  

La setmana vinent, el text també estarà disponible en paper en l'edició catalana preparada 
per Claret, que s’afegirà a la castellana, ja disponible. 

 
 
 

Dilluns 16; dimarts 17 i dimecres 18 de desembre    
a les 19:45 i a les 22:15 h (dues sessions diàries) 
 

Cicle de Cinema D Barcelona: 'La Força del 
Talent': Projecció de la pel·lícula: 'Visión: La 
historia de Hildegarda de Bingen'  
 

De Margarethe von Trotta, Alemanya, 2009. V.O.S.E. 
Argument: Indagació dramàtica sobre la importància 
d´una religiosa que en el seu polifacètic treball en el 
camp de la medicina natural i de la música, així com 
en l´organització dels ordes religiosos femenins, 
ofereix una visió de modernitat avançada a l´edat 
mitjana en què viu. Presentació dels films a càrrec de 
Drac Màgic.  
Preu de l'entrada: 3 euros. 
Lloc: Cinemes Alexandra. Rbla Catalunya 90  
Organitza: Regidoria de Dona i Drets Civils de 
l'Ajuntament de Barcelona 
 
Més informació: cird@bcn.cat, www.bcn.cat/dones 
i www.youtube.com/watch?v=JNoEcDG-
o2k&feature=youtu.be 

 
 
 
 

Anglí, 55 – Barcelona - www.benedictinescat.com/StPere 
 
Concert de cant coral 
Cor Lerània 
Xavier Soler, tiorba, Jordi Noguera, direcció.  
Obres de Monteverdi, Kapsberger, Saint-Saëns,   Hindemith, Bruckner 
dissabte, 14 de desembre, a les 6 de la tarda. 
 
Concert de flautes 
Consort Pere Serra, Eloi Fuguet i Surroca, direcció 
Obres de Vásquez, Händel, Britten... 
diumenge, 29 de desembre, a les 11.30, després de l'eucaristia 
 
Vetlla de pregària 
Vetlla de Cap d'Any 
dimarts, 31 de desembre, a les 22.45 

Cinema: 'Visión: La historia de Hildegarda de Bingen' 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

mailto:cird@bcn.cat
http://www.bcn.cat/dones
http://www.youtube.com/watch?v=JNoEcDG-o2k&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=JNoEcDG-o2k&feature=youtu.be
http://www.benedictinescat.com/StPere
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Us recordem algunes de les propostes 
del nostre programa. I en primer lloc la 
nostra oferta d’Exercicis de Nadal: 
 
REGALEM-NOS UNS DIES DE SILENCI I 
PREGÀRIA PER NADAL 
 
cinc dies d’Exercicis personalitzats, en 
col·laboració amb el Casal Loiola. 
 David Guindulain, sj. i equip  
          26 (18h.) – 31 (10h.) desembre 
 

Us remarquem també algunes de les properes activitats de “cap de setmana”. 
Amb tot l’afecte, 
 
Francesc Riera i Figueras, sj. 

 
 
L'ATENCIÓ PLENA (MINDFULNESS), VIDA INTERIOR I RELACIÓ HUMANA 
 
La pràctica de l’Atenció plena (mindfulness) és una eina per a reforçar la vida interior, les 
relacions interpersonals i l'augment del benestar. Aquest taller és una breu aproximació 
neurocientífica i pràctica a l’entrenament d’algunes habilitats essencials de la ment. Enfortir 
l’atenció i la consciència corporal per a millorar la capacitat d'identificar el que passa dins 
nostre (emocions, pensaments i sensacions corporals) i així aprendre a regular les nostres 
accions i comportaments en el dia a dia. 

  Joana Mateu Adrover / dv 13 (15:30 h.) a 14 (16 h.) desembre. 

 
 
LA CONTEMPLACIÓ A LA VIDA DIÀRIA 
 
Sovint estem absorbits per l’activitat, arribant a sobrevalorar el “fer” en detriment del “ser”. 
Des de diferents propostes convergents com són els models de mindfulness i de 
l’espiritualitat ignasiana, obrirem espais per a la contemplació en acció de la vida diària, a 
partir d’exercicis i pràctiques vivencials.   

 Asun Puche / 10 - 12 gener 

 
 
ACTIVAR EL MOTOR DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES. EDUCAR INFANTS 
FELIÇOS  
 
Una proposta per aprendre a educar aquella forma d'intel·ligència profunda que articula i 
integra totes les capacitats humanes: la intel·ligència espiritual. A través de dinàmiques 
experiencials i continguts teoricopràctics es pretén oferir temps, espais, estratègies i vehicles 
d'interiorització que permetin concentrar-se, consolidar-se i obrir-se. Amb la finalitat 
d'identificar i activar els processos que permeten retrobar-nos per irradiar. 

 Isabel Gómez, Carmen Jalón (Associació d’Interioritat Horeb) / 17-19 gener 

La Cova de Manresa 
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EL PROCÉS DE DESCOBRIMENT I EXPRESSIÓ DE LA RIQUESA INTERIOR. 
 
A través d'exercicis de consciencia corporal, d'integració emocional i d'apertura al 
trascendent, es pretén proporcionar l'espai i el temps en el qual puguin generar-se processos 
individuals i de grup, de descobriment d'allò que brolla de l'interior d'un mateix i de 
creixement personal, que tendeixin a unificar la persona.  També es treballaran els 
fonaments teòrics de l'educació de la interioritat. 

 Xavier Serret i Pilar Pajuelo / 24 – 26 gener. 

 
 
PREGUEM AMB EL LLIBRE SOBRE “LA TEOLOGIA DE CRISTIANISME I JUSTÍCIA” 
 
Cristianisme i Justícia acaba de publicar un llibre que recull els grans trets de la reflexió 
teològica que ha anat fent al llarg de trenta anys. L’encarregat de fer la síntesi ha estat F. 
Javier Vitoria, de l’Equip de CJ. En aquest taller presentarà el llibre i escollirà pàgines 
significatives per a fer un cap de setmana de pregària 

 Javier Vitoria / 07 - 09 febrer 

 
 
CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA 
 
La crisi, les malalties i la fragilitat de molts vincles ens fan sentir vulnerables. La nostra 
autoestima i la relació amb els altres se'n ressenten i patim desenganys que no entenem.. A 
través de diferents exercicis ens aproparem, amb molt de respecte, a les nostres ferides i 
experiències doloroses per així adonar-nos de com ens condicionen i aconseguir una mica 
més de llibertat i de confiança. 

 Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) / 21 – 23 març 
 
Informació i matrícula: info@covamanresa.cat -  www.covamanresa.cat 
Camí de la Cova s/n  08241 Manresa (Barcelona) - Tel. + 34 93 872 04 22 
 
 
 
 

El Papa Francesc ha demanat que s'alliberi les monges 
que van ser segrestades fa dos dies a Síria. En finalitzar 
l'audiència de cada dimecres, el Papa Francesc s'ha dirigit 
als 30.000 assistents per demanar-los pregar per la pau i 
per tota la gent que pateix segrestos arreu del món. 

Flama.info, 4 des. 13 

Al final de la catequesi d'aquest dimecres 4 de desembre, 
el Papa Francesc ha convidat tothom a pregar per les 
monges del monestir greco-ortodox de Santa Tecla del 
poble cristià de Maalula (Síria) evacuades per la força per 
homes armats fa dos dies, i el parador del qual es 
desconeix. 
 

"Preguem per aquestes monges, per aquestes germanes -ha demanat el pontífex- i per totes 
les persones segrestades a causa del conflicte que s'està vivint. Seguim pregant i actuant 
per la pau. Resem a la Verge: "Déu vos salve, Maria". 

El Papa Francesc demana 
que es pregui per les monges segrestades a Síria 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Les Escolàpies oferim la nostra casa d’ Arenys de Mar per que pugueu realitzar les vostres 
trobades i reunions.  
 

  

  
 
És una casa amb possibilitat d’allotjament per  a 116 persones en habitacions  individuals i 
dobles, amb lavabo i dutxa, i dos zones  amb lliteres.  La disponibilitat d’ús dels espais està 
repartit en : tres sales de reunions grans, dos d’elles amb projector i pantalla, biblioteca, 
capella, oratori, sala de T.V.,  jardí i terrasses amb vista al mar. Tota la casa disposa de 
connexió wifi.  
 
La seva proximitat a l’estació de trens de rodalies facilita l’accés a la casa amb transport 
públic.   

 

Activitat programada per aquest estiu: de l’1 al 9 d’agost, a la tarda, exercicis 
espirituals dirigits pel P. Adolfo García Durán, SchP.  
 

Restem a la vostra disposició i sabem que les condicions de la casa us ajudaran a 
aconseguir els objectius de la vostra recerca.  
Si teniu interès de conèixer-nos poseu-vos en contacte amb nosaltres:  
 
Escolàpies Arenys – Casa d’Espiritualitat Mare de Déu del Roser 
Carrer Andreu Guri 54 – 08350 Arenys de Mar - Tel. 937920386 

ESCOLÀPIES ARENYS 
Casa oberta a temes d’espiritualitat, trobades i convivències 
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És un plaer per nosaltres anunciar-vos que el documental Piso compartido, rodat a la Llar 

Ronda de la Fundació Mambré,  ha estat seleccionat per  presentar-se al DH FESTIVAL  

(Cinema de Drets Humans) que tindrà lloc del 5 al 7 de desembre a Barcelona. 

El documental es podrà veure el dissabte 7 de desembre a les 20.00h a l’Auditori del CCCB 

(C/ Montalegre, 5). L’entrada és lliure i grauïta. 

  

PISO COMPARTIDO 

El documental descobreix en 

primera persona el món de la gent 

sense casa i la seva lluita per 

abandonar-lo. En ell, veiem com 

un grup de sense sostre, que 

després de diversos passos per 

deixar enrere la vida al carrer, 

accedeixen a un pis compartit amb 

altres persones que es troben en 

la mateixa situació. Anant més 

enllà, en comparació amb altres 

projectes d’aquest tipus, aquest 

pis es basa en donar-li als seus 

residents autonomia en la gestió 

tant del pis com de les seves pròpies vides (amb una mínima supervisió necessària). Són 

ells els que volen prendre el control de les seves vides per primera vegada en molt temps i 

és en el mateix grup i en la convivència diària on recuperen la dignitat perduda. Malgrat tot, 

aquestes històries no sempre tenen un final feliç. 

Pis compartit ens porta a la reflexió que el que van viure i viuen els seus protagonistes, ens 

podria passar a qualsevol de nosaltres 

El documental descubre en primera persona el mundo de la gente sin hogar y su lucha por 

abandonarlo. En él, vemos como un grupo de sin techo, que después de diversos pasos por 

dejar atrás la vida en la calle, acceden a un piso compartido con otras personas que se 

encuentran en la misma situación. 

Yendo más allá, en comparación con otros proyectos de este tipo, este piso se basa en darle 

a sus residentes autonomía en la gestión tanto del piso como de sus propias vidas (con una 

mínima supervisión necesaria). Son ellos los que quieren tomar el control de sus vidas por 

primera vez en mucho tiempo y es en el mismo grupo y en la convivencia diaria donde 

recuperan la dignidad perdida. Pese a todo, estas historias no siempre tienen un final feliz. 

Piso compartido nos lleva a la reflección que lo que vivieron y viven sus protagonistas, nos 

podría pasar a cualquiera de nosotros. 

Més informació a: http://www.dhfestival.org/2013/piso-compartido/ 

La Fundació Mambré es va constituir l’any 2007, impulsada per quatre entitats: Arrels 
Fundació, Assís Centre d’Acollida, la Companyia de les Filles de la Caritat i  l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu. 

Documental «Piso compartido» 

http://www.dhfestival.org/2013/piso-compartido/
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El SAF, Servei d’Arxius de la Federació Catalana de 
Monges Benedictines (www.federaciobenedictines.cat), va 
néixer el 2012 per preservar, conservar, gestionar i 
difondre el patrimoni documental dels monestirs de Sant 
Pere de les Puel·les, Sant Daniel de Girona, Sant Benet 
de Montserrat, la Santa Família de Manacor i la comunitat 
de Santa Maria 
de Puiggraciós. Començà oferint a investigadors els 
serveis propis d’un arxiu públic i aviat es convertí en un 
projecte cultural. La Irene Brugués  n’és l’arxivera en cap.  
 
Quines activitats oferiu? 
Fem jornades, tallers, concerts, itineraris, visites guiades...  
per a públics molt diferents: universitaris, centres d’estudis, investigadors i també públic  en 
general. Ara oferim l’itinerari 
«Dos monestirs a primera línia de foc», i el març de 2014 l’exposició «Monestirs en temps de 
guerra», al Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. 
 
Què doneu a conèixer en aquestes darreres activitats?  
Les vivències dels monestirs de Sant Pere de les Puel·les  i de Santa Clara de Barcelona a 
la Guerra de Successió a través de la documentació inèdita que s’ha conservat en els seus 
arxius. Al SAF posem en valor el patrimoni i la cultura benedictina femenina per oferir-los a la 
societat catalana. 
 
Ens manca perspectiva històrica, arran del desconeixement religiós? 
Sí, per això el SAF pretén apropar el fet religiós a la societat a través de la història  i del 
patrimoni documental  de les comunitats benedictines femenines de Catalunya.  Per mitjà de 
la cultura i  del patrimoni arribem a molta gent que no s’aproparia als monestirs. Posem de 
relleu  el paper del monacat i de  la dona en la nostra història.  
 
Òscar Bardají i Martín - 17 de novembre de 2013 
 

 

Representants de diferents 
confessions religioses han 
premiat el pastor baptista David 
Muniesa per la seva trajectòria 
a favor de l'ecumenisme i de les 
relacions interreligioses. El 
Grup de Treball Estable de les 
Religions li ha atorgat el III 
Premi en Convivència i Diàleg 
Interreligiós. Muniesa ha estat 
46 anys a l'església baptista 
Bethel de Terrassa i actualment 
col•labora amb l'ONG 

TV3 Signes dels Temps: «Pastor baptista a Terrassa» 

Entrevista a Irene Brugués: «Cultura benedictina femenina» 

http://www.federaciobenedictines.cat/
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evangèlica “Manantial de Vida”. “Signes dels temps” entrevista el pastor baptista David 
Muniesa. 
 

Altres temes: 
- Testimoni d’Anton Gordillo, nou monjo de Montserrat. 
- Entrevista a Albert Català, president de la Federació Catalana de Pessebristes. 
- “Patrimoni”: Ermita de la Mare de Déu de l’Horta d’Ivars d’Urgell. 

. 
Data: 8 de desembre de 2013 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    DESEMBRE | 2013 

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  

 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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