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(DGAR -6/12/2013)  

Al desembre comença per als 
catòlics el temps litúrgic 
d’Advent, de preparació del 
Nadal. Parlem del seu sentit 
amb Màxim Muñoz, doctor en 
teologia, provincial dels 
claretians de Catalunya i 
president de la Unió de 
Religiosos de Catalunya, que fa 
poc que ha celebrat la seva 
assemblea anual. Amb motiu de 
la cerimònia de beatificació de 
Tarragona, la URC es va mostrar clarament a favor del perdó i la reconciliació. 
 
Què significa el temps d’Advent? 
L’Advent, és el temps de preparació per a una de les festes més importants del cristianisme: 
el Nadal, en què se celebra el naixement de Jesús. Aquesta preparació gira al voltant de 
l’esperança: esperança en què la promesa de Déu serà realitzada. És un temps per revifar 
els somnis més profunds que tenim els humans al fons del cor i que podran tenir compliment 
gràcies al Déu fet home, que s’encarna en la nostra realitat i ens ajuda a viure-la en plenitud, 
a nivell personal i col·lectiu. Com en els altres temps litúrgics forts (Quaresma, Pasqua) són 
les lectures bíbliques de cada dia i, sobretot, dels diumenges les que guien aquest temps 
d’Advent i ens ajuden a viure'l. Meditem sobretot sobre tres “advents” o vingudes de Jesús: 
la històrica, d’ara fa més de 2000 anys; la que esperem per a la fi del temps, i la que 
s'esdevé cada dia, a través dels esdeveniments, les persones... Se’ns invita a acollir-les amb 
actituds d’escolta atenta, vigilància i, sobretot, esperança. 
 
D’acord amb la seva experiència pastoral de capellà i consiliari general del moviment 
juvenil Hora-3, com es viu a les parròquies i a les comunitats? 
En general l’Advent és un temps bonic, que es viu amb molta joia a les comunitats. Les 
grans figures de l’Advent com Isaïes, Joan Baptista i Maria, animen a l’esperança. 
Pedagògicament , ajuda molt la “corona d’Advent”, formada per quatre ciris en els extrems, 
que es van encenent un cada setmana, i un de central que representa el Jesús nat, que 
s’encén el dia de Nadal. És tot un camí cap el Nadal que ens prepara per dins per donar-li el 
veritable sentit cristià i espiritual, i no caure en la banalització i el consumisme que 
acompanyen aquestes festes. 
 
Quina és la presència dels claretians a Catalunya? 
Els claretians, fundats pel sallentí Sant Antoni M. Claret a Vic, el 18 de juliol de 1849, som 
uns 3.100 en 66 països. Actualment a Catalunya som 75, distribuïts en 9 comunitats. Com a 
comunicadors de l’Evangeli de Jesucrist, arrelats en el món que ens ha tocat de viure, duem 
a terme diversos projectes relacionats amb la comunicació, com l’Editorial i la Llibreria Claret 
i també la FundacióClaret. En l’àmbit de l’educació, portem endavant dos col·legis (a 
Barcelona i Valls), i en el de l’acció social i solidària comptem amb l’ONG Enllaç Solidari, que 
actua principalment a l’Estat de Rondônia (Brasil) i el Casal Claret de Vic, que és un referent 
en el treball d’acollida d’immigrants i del diàleg intercultural i interreligiós. Finalment, en l’àrea 

Màxim Muñoz: “La ‘laïcitat positiva’ és el marc per al diàleg i el treball 
conjunt amb les altres confessions” 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=07529a5aabe92410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
http://www.claretians.cat/
http://claretians.cat/web/qui-som/vida-i-obra-del-pare-claret/
http://www.editorialclaret.cat/
http://www.claret.cat/
http://blocs.claret.cat/fundacio/
http://blocs.claret.cat/ensolidari/
http://blocs.claret.cat/casalclaret/
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de l’espiritualitat i vida cristiana, animem sis comunitats cristianes parroquials i unes altres 
comunitats i grups. 
Cal remarcar el treball que fem en l’àmbit de la família, en la seva dimensió de transmissora 
de valors i de la fe, amb la web familiaforum.net, trobades d’espiritualitat per fa amílies, 
grups als col·legis de Família-Escola Acció Compartida (FEAC). No cal oblidar que, a més, 
som els mantenidors i animadors dels llocs claretians fundacionals de Vic i Sallent, llocs de 
peregrinació i formació per a tota la família claretiana mundial. 
 
La Unió de Religiosos de Catalunya va celebrar recentment l'assemblea anual. Quin 
són els reptes principals avui dels religiosos i religioses catalans? 
Primer, el de trobar maneres significatives de viure, com a persones i comunitat, aquesta 
forma de vida cristiana que és la vida religiosa, marcadament profètica, en una societat 
marcada per la secularitat i fins al secularisme. I segon, la recerca d’espiritualitat. De fet 
estem patint fa temps una reducció força dràstica de les vocacions al nostre estil de vida que 
ens exigeix la necessària adequació de l’organització i les estructures. Aquest fet té relació 
amb un altre repte: la col·laboració entre les diverses congregacions religioses, els laics i els 
bisbats en projectes comuns. Més que mai hem d’aprofitar i compartir els recursos que tenim 
entre tots, especialment amb respostes creatives i compromeses, amb les víctimes 
d’exclusió i la injustícia social, i també davant de la manca de sentit i valors. 

 
L’octubre proppassat es va dur a terme a Tarragona la cerimònia de beatificació de 
522 màrtirs del segle XX. Més de la meitat eren religiosos. Vostès van difondre una 
nota que advocava molt clarament pel perdó i la reconciliació... 
Les congregacions religioses a Espanya estem fortament marcades pel testimoni martirial 
d’un nombre molt elevat de germans i germanes nostres que, com dèiem a la nota 
esmentada “van morir, perquè van pensar que era més important mantenir la fe i la vocació 
religiosa que salvar la vida”. La nota, la vam publicar perquè, com també dèiem, “som 
conscients que es tracta d’un tema socialment i políticament molt sensible i que es pot 
utilitzar al servei d’interessos diferents i, fins i tot, contraposats”. Per això vam remarcar, per 
una banda, el dret que teníem d’homenatjar els nostres màrtirs i, alhora, deixar clar que la 
nostra opció era “per a totes les víctimes”. I, en aquest sentit, expressàvem que per a 
nosaltres recollir el seu missatge era “treballar per la reconciliació, el diàleg, la justícia, el 

http://familiaforum.net/
http://www.escolacristiana.org/feac/
http://www.urc.cat/urc/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/46936
http://www.catalunyareligio.cat/articles/46936
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respecte a les creences de cadascú, el perdó, la convivència, la llibertat i l’amor”, ja que ells 
van ser els primers a perdonar de cor els seus botxins, i treballar també, especialment des 
del món de l’educació, perquè “mai més no es tornin a repetir fets com els que van succeir”. 
Finalment, el text acabava amb una pregària humil als màrtirs perquè “tots plegats sapiguem 
viure el goig de la llibertat i la fraternitat universals, tan necessàries en el context social, 
polític i econòmic que estem vivim”, un context, en què “l’atenció als pobres, la denúncia de 
l’especulació econòmica i el diàleg entre els pobles són tres prioritats que no podem 
desatendre”. 
 
Segons la seva experiència, com veu el diàleg i el treball conjunt amb la resta de 
tradicions religioses presents a casa nostra? 
Forma part del cristianisme catòlic, especialment del renovat pel Vaticà II, el desig i la 
necessitat d’entrar en diàleg amb les altres confessions cristianes i les altres religions, 
perquè a partir de l'experiència religiosa comuna, cada tradició ha desenvolupat aspectes 
que ens enriqueixen a tots. Per això crec que cal valorar les iniciatives i plataformes que 
ajuden a aquest diàleg, no només el teòric sinó el de la vida i el del compromís compartit 
pels més desfavorits i per un plantejament de la vida obert al transcendent. L’anomenada 
"laïcitat positiva", que no només respecta sinó que valora el fet religiós, és el marc en què cal 
desenvolupar aquest diàleg i treball conjunt. També crec important –amb respecte i humilitat- 
tenir en compte el paper cultural i estructural que ha tingut el cristianisme en el nostre país, i 
la gran implantació que té. 
 
Entrevista publicada al Butlletí de la Direcció General d'Afers Religiosos. 
 
 

 

 

El prestigiós diari Le Monde recollia en la seva edició del 14 de novembre del 1963 les 
declaracions, encertades i explosives, d’Aureli M. Escarré, abat de Montserrat contra el 
franquisme. J. A. Novais, corresponsal del rotatiu, firmava l’entrevista. El titular es dirigia a la 

línia de flotació: «El règim 
espanyol es diu cristià, però no 
obeeix als principis de base del 
cristianisme.» Cal situar el 
contingut de l’article en el seu 
context històric: el 
tardofranquisme a Espanya i la 
renovació conciliar a l’Església. 

Escarré, que s’autoproclamava en 
l’entrevista «només sóc un 
monjo», hi afirmava: «On no hi ha 
llibertat autèntica, no hi ha 
justícia, i això és el que passa a 
Espanya», «darrere nostre no 
tenim 25 anys de pau, sinó 25 

anys de victòria», «el poble ha d’escollir el seu govern i, si ho desitja, l’ha de poder canviar: 
això és la llibertat», «la manca d’informació és contrària a la doctrina de l’Església», «la 
llengua catalana sembla que representa un problema per al govern»... L’encíclica Pacem in 
terris de Joan XXIII li va servir de referent per afirmar que Catalunya correspon a una de les 
minories ètniques de les quals parla aquesta encíclica i recorda que «l’estat ha d’afavorir 

L’abat Escarré i «Le Monde», 50 anys després 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.0bdfe017f64124de8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=261e9015d8617310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=07529a5aabe92410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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aquestes minories i la seva vida cultural: el règim dificulta l’expressió de la cultura catalana» 
(...) «Catalunya és una nació.» La seva visió contempla Catalunya en el si d’Espanya, però 
subratlla que «tenim dret a la nostra cultura, a la nostra història i als nostres costums», en 
resum, a la pròpia personalitat. 

Han passat 50 anys. El 20 de novembre passat al Palau de la Generalitat es va fer un acte 
commemoratiu del 50è aniversari d’aquestes declaracions, en el qual va intervenir el P. 
Josep M. Soler, actual abat de Montserrat. Va realitzar un recordatori del seu antecessor i va 
reconèixer una cosa que és fàcil d’observar: «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», sense oblidar que la «doctrina social de l’Església ha fet noves 
aportacions sobre el tema de les nacionalitats i els seus drets». 

Amb tot, voldria subratllar dos punts que diferencien aquests dos moments separats per 50 
anys de distància. Primer, l’abat Escarré va afirmar: «En gran majoria [els catalans] no són 
separatistes.» Avui les coses han canviat notablement. Els que combaten la independència 
farien bé de preguntar-se per què hem arribat fins aquí sense refugiar-se en respostes fàcils. 
Segon, l’asfíxia lingüística... es feia en nom de la dictadura, coherent amb el règim. Avui és 
pitjor, perquè fer-ho en nom de la democràcia és corrompre’n l’essència. S’intenta destruir la 
unitat lingüística amb denominacions fins i tot absurdes, dificultar-ne la projecció europea i 
impedir la immersió lingüística. I a més hi ha molts altres temes. 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 
 
 
 

 

Una ràpida lectura de l’exhortació 
apostòlica Evangelii Gaudium m’ha 
mantingut atent a la figura del papa 
Francesc, i me l’he imaginat 
llargues hores davant el Sagrari, 
alternant amb hores més llargues 
encara dedicades a posar, negre 
sobre blanc, tot allò que ell desitja 
per a l’Església en els propers 
anys. 

En ell he observat tres actituds que 
expresso amb tres paraules: amor, 
lucidesa i coratge; són clarament 
compatibles, i ell ha sabut 
combinar-les amb dosis 
equilibrades, dominant, per damunt 
de tot, l’amor. 

El papa Francesc estima profundament Jesús i el seu missatge, i aquest amor el mou a 
estimar de tot cor l’Església, les persones que la formem i, també, les persones que ell 
desitja que s’hi acullin, sobretot les qui més ho necessitin. 

Amb aquest amor, i amb una lucidesa més que notable, Francesc observa l’Església, i hi 
descobreix una persistent manca de fidelitat a l’Evangeli, que la fa incapaç de transmetre el 
missatge de Jesús a una societat que el necessita cada dia més, sovint sense adonar-se’n.  

Amor, lucidesa i coratge 
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Ell, amorós i sol·lícit, fixa la mirada en els més marginats i en aquells que han esdevingut un 
destorb per a moltes persones, però que ell estima amb tot el cor: els pobres, els malalts, els 
explotats, els oprimits, els desesperats, els qui pateixen. Segons ell, l’Església ha de sortir a 
anunciar l’Evangeli a tots i arreu, sempre i sense demora, sense escarafalls i sense por. 
També amb lucidesa, Francesc passa llista a les múltiples activitats en què l’Església està 
ocupada, i adverteix que sovint fa coses que no hauria de fer i descura necessitats que 
hauria d’atendre, per exigència evangèlica. Aquesta observació el condueix a denunciar 
situacions i actituds que donen a la comunitat eclesial una imatge que no reflecteix el rostre 
d’un Crist que és, per damunt de tot, amor i misericòrdia. 

El seu amor a l’Església també l’obliga a fer una crida insistent a la conversió, de tots els 
sectors i de totes les persones, inclòs el mateix papat. Ho fa amb coratge i humilitat alhora, 
ben conscient que no tot el que ha gosat escriure agradarà a tothom.  

Tot això, sap fer-ho i sap dir-ho amb una constant invitació a l’alegria, perquè el seguiment 
del Crist la fa inevitable i perquè, alhora, és una expressió d’amor. 
 

Francesc Riu i Rovira de Villar 
 
 
 

ESPIRITUALITAT EN L’ACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS OBRERS I AMBIENTS POPULARS 

 

 
 
 
 

XX Jornada de Religioses/os en Barris Obrers i Populars 

http://www.catalunyareligio.cat/users/friu
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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. 

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. 

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 
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  FORMACIÓ INICIAL 
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 

 

 

RECÉS D’ADVENT 

"Ens visitarà un sol que ve del cel per il·luminar els qui viuen a la fosca" Lluc 1,78-79 

 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 21 de desembre de 2013, dissabte 

Horari 10.00  Benvinguda i inici del recés 
Motivació - Pregària 
Xerrada - Silenci 
Diàleg en grups 

13.00   Celebració eucarística  
14.00   Dinar. Cadascú porta el dinar i el comparteix 

Fi del recés. 

Anima i acompanya P. Josep Manel Vallejo, caputxí 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica [noviciat 
intercongregacional] 

Lloc Caputxins de Pompeia 
Avinguda Diagonal, núm. 450 
08006 Barcelona 
Tel. 934 161 812 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 17 de desembre, dimarts, 
a través del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o telefonant al 
número 933.024.367 en horari de 16.30-19.00 (dilluns i dimecres) i 
10.00-13.00 (divendres). 

 

Recés d’Advent per al noviciat intercongregacional 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Divendres, 29 de novembre de 2013 

Agraïment de la Comunitat Filipense 

Honorable Senyora Joana Ortega, 
vicepresidenta de la Generalitat de 
Catalunya; 
Doctor Francesc Torralba, president del 
Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa; estimat Enric Vendrell, 
director general d’Afers Religiosos, 
Sara, moltes gràcies; Xavier, moltes 
gràcies. 
María Teresa Laín, delegada de la 
Congregació per les Comunitats d’Espanya; 
senyors, senyores; amics i amigues. 

Avui la Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes rep amb humilitat i gratitud 
aquest III Memorial Cassià Just. 

Els dos primers Memorials els van rebre el cardenal Carlo Maria Martini i la germana Teresa 
Losada, dues figures insignes de l’església actual que, atentes als signes dels temps i 
guiades per la pròpia veu interior, van saber viure l’Evangeli a través del seu compromís amb 
la societat del seu temps. Van traspassar els límits propers,  per obrir-se a través de l’estima, 
a la Immensitat que ho conté tot i des d’on podem acollir i enriquir-nos amb la diferència: 

diferència de cultures, de creences, de maneres 
d’entendre la vida. 

I el nom del Memorial: Cassià Just... a nosaltres ens 
parla de sàvia i profunda simplicitat. Vam tenir ocasió 
de compartir amb l’abat Cassià dos moments de la 
nostra vida, curts, però intensos. Un va ser amb motiu 
del Tercer Intercanvi Espiritual Est-Oest. Montserrat va 
acollir dos monjos budistes zen japonesos. Un dels dies 
d’aquest Intercanvi ens van invitar, junt amb algunes 
religioses benedictines i altres seglars, a un diàleg amb 

aquests monjos i a fer silenci, tots junts. El P. Abat Cassià va compartir amb tots els que hi 
érem tant el silenci com el diàleg, en una comunicació propera i profunda, a la vegada. 

L’altra trobada amb Cassià Just va ser amb motiu d’un recés de meditació zen que vam fer a 
Montserrat. El Pare Abat va voler participar en aquest recés i amb l’ esperit d’aprenent propi 
de les ànimes grans, va seguir totes les indicacions com la resta de participants: va seure a 
terra, va seguir les normes de la positura... Al final va compartir amb nosaltres, amb gran 
simplicitat, les seves experiències de la jornada, inclòs el mal de cames que havia aguantat 
assegut en el banquet...  Això tan simple, ens va fer constatar de primera mà, que érem 
davant d’un gran home: 

III Memorial Cassià Just 
Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes 
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“Et beneeixo, Pare, perquè T’has revelat als homes i dones de cor senzill...” 
Per això diem que, precedides per Cassià Just, per Carlo Maria Martini, per Teresa Losada... 
rebem aquest guardó amb gran humilitat i gratitud i volem fer d’aquest moment un espai 
d’acció de gràcies, perquè estem segures que el nostre camí ha estat dirigit per Algú més 
Gran que nosaltres i acompanyat per tants amics i amigues com hem trobat en la vida, molts 
dels quals esteu avui a la sala. 

Donem gràcies, en primer lloc, al Jurat del III Memorial Cassià Just que ha valorat el nostre 
camí comunitari com digne de ser reconegut. 

Donem gràcies a la Vida (amb majúscula) és a dir, a aquella Realitat Última que nosaltres 
anomenem Déu i altres germans anomenen Jehovà, Al·là, Krishna... No fa pas gaire, la 

Teresa Losada ens explicava com la seva experiència d’aquesta 
Realitat se li havia eixamplat en compartir el seu camí amb els 
germans i germanes de l’Islam. 

Nosaltres donem gràcies a aquest Déu que ens va convocar des 
de diversos punts de la geografia per realitzar aquí, a Catalunya, 
juntes, una tasca comú. 

 Gràcies a Gertrudis Castanyer, fundadora de la nostra 
congregació a Mataró, al 1858, donant resposta a les necessitats 
espirituals i culturals de les nenes i les joves, en un moment que 
es tenia la dona en molt poca consideració; i va ser fundadora 
també de l’escola Nostra Senyora de Lurdes de Barcelona, al 
1880. 

Ens va deixar uns quants principis en els quals devia basar-se la pedagogia filipense, entre 
els que destaquem: 
· atreure les nenes per la suavitat i l’estima. 
· que les alumnes se sentin en família envoltant-les d’un ambient de pura i sana alegria. 
· optimisme i emulació que convidin a l’estudi i el treball. 
· que les classes i espais de l’escola tinguin llum i flors. 
· desenvolupar en els alumnes la llibertat de proposar, plantejar i desenvolupar iniciatives. 

Això, escrit per una dona, a mitjans del segle XIX, ens parla d’algú que sap el que és educar 
i que coneix bé l’esperit de Sant Felip Neri. 

Gràcies a la nostra Congregació Filipense, que ens ha permès de fer aquest camí 
comunitari. 
Gràcies als nens i nenes, nois i noies de l’Escola, als quals hem dedicat gran part de la 
nostra vida. Ens han ensenyat moltes coses i ens han ajudat a créixer en amor, en reflexió, 
en vida interior, en treball, en estudi, en discerniment, en paciència, en dedicació, en 
alegria... 
I als nostres ex-alumnes que, en general, guarden una estima especial per l’escola. Cada 
any algun grup ens demana per venir a sopar a l’escola o al menys a visitar-la quan celebren 
algun aniversari de la seva sortida de Lurdes o algun esdeveniment important per a ells. 
Normalment ens comenten: “aquesta és la nostra escola”... i tots, i especialment els més 
trapelles o els que havien tingut més dificultats d’aprenentatge, ens mostren un agraïment 
profund i se sorprenen que els recordem i els comentem anècdotes del seu pas per l’escola. 
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Gràcies als mestres, professors i personal de l’Escola, els d’ara i els d’abans amb els quals 
compartim i hem compartit somnis, intuïcions, pedagogia, psicologia, espiritualitat, 
descobertes, treball... 
Tots junts hem fet aquesta escola de Lurdes que tanta estima ens mereix. 
Volem significar en aquest moment, pel pes de la responsabilitat que porten entre mans, a la 
Mireia Trias i al Toni Casanovas. Tots dos van venir a fer les pràctiques de magisteri a la 
nostra escola i es van quedar, atrets segurament pel tarannà i l’esperit que sempre hem 
intentat que es visqui a casa nostra. 

Els agraïm de cor la seva entrega incondicional i l’ interès per aprofundir en aquells aspectes 
que nosaltres hem anat descobrint en Comunitat i que hem volgut introduir en la formació 
dels alumnes. 

Són ells, la Mireia i el Toni, els que han agafat el testimoni, després de 132 anys en que la 
direcció de l’Escola va estar exclusivament en mans de filipenses. 

Gràcies als pares i mares de tots els temps, gràcies a l’AMPA de Lurdes, des de la primera, 
a començament dels anys 70, fins la del 2013. Amb vosaltres hem compartit molts projectes i 
inquietuds relacionats amb la formació i maduració dels vostres fills i filles. Sempre ens hem 
sentit treballant junts i recolzades en tot, per vosaltres.  L’AMPA de la nostra Escola ha estat 
i és  una ajuda incondicional especialment per a la direcció.  

Pensem, sense cap desig d’adulació, que l’AMPA de Lurdes és singular i molt especial. 
Només explicaré a la sala que, en aquest moment, hi ha més de 60 pares i mares treballant 
activament a través de 12 comissions amb les quals  s’intenta arribar a les necessitats dels 

nens i nenes, i als pares i mares, de tota 
l’escola. 

 Des de la Comunitat sentim que els 
pares i mares de l’escola en el fons, 
sempre s’han fiat dels camins que hem 
anat obrint des dels vessants pedagògic, 
psicològic, religiós, espiritual... 
Avui sentim amb goig i emoció la 
presència a la sala de mares i pares de 
les primeres Juntes i també altres de 
Juntes més properes i de l’actual AMPA. 

Us agraïm molt especialment en aquest 
moment, que hàgiu pensat que el nostre camí comunitari revertit a l’escola podria ser digne 
de guanyar aquest Memorial. Això ens demostra una gran confiança. 

Gràcies a la Montserrat Estil·les i a la Josefina Estil·les, germanes de la Maria Raimunda, 
perquè han estat artífex del començament de la renovació pedagògica i psicològica a 
l’escola en els primers anys de la dècada dels 60 i després han continuat de diverses 
maneres recolzant l’escola i aportant coneixement i iniciatives. La seva ajuda per la 
comprensió i acompanyament d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge ha estat per 
nosaltres i per els mestres de l’escola un gran bagatge com a educadors i educadores. 
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Gràcies als homes i dones d’església –tenim entre nosaltres a Mn. Josep Dalmau, a Mn. 
Alfred Matas– que ens han assessorat en diversos moments i ens han ajudat a comprendre 
l’essència del missatge de Jesús de Natzaret. 

Gràcies a totes les persones que voluntàriament es dediquen al servei en la Casa 
d’Espiritualitat Sant Felip Neri amb les quals compartim treball, esforç, iniciatives, inquietuds, 
pregària, meditació. Sense elles no podríem portar a terme tot el que des d’aquella Casa 
s’està fent per obrir camins espirituals, per ser un lloc de trobada interreligiós, per 
promocionar les arts, especialment la música. 

Gràcies a tants amics i amigues, uns presents avui a la sala i altres que no han pogut venir o 
ja no estan entre nosaltres. Hem compartit moltes coses amb vosaltres, ens heu ajudat, 
alguns ens heu assessorat en 
temes de vegades difícils tant 
de Comunitat, com d’Escola. 

 Gràcies a aquelles companyes 
amb les quals hem compartit 
tantes coses en el camí de la 
comunitat. Algunes heu 
treballat molt i molt amb 
nosaltres portant a terme 
projectes pedagògics i de 
formació enriquidors per a 
l’escola, altres realitzant 
projectes d’iniciativa social... La 
fidelitat a la pròpia consciència us ha portat per altres camins, però estem segures que la 
vida comunitària us ha deixat un segell que roman viu en el vostre interior. 

Gràcies a l’Àngela Garcia de la Calle, germana de Comunitat amb qui vam compartir la vida 
durant tants anys i que va tenir un paper important en la vida dels nostres alumnes, 
especialment dels adolescents. 

Una cruel malaltia la té postrada. No sabem el que viu ni el que sent, però sí sabem que allò 
de la seva persona que no pot emmalaltir, d’alguna manera és present en el nostre camí 
comunitari. 

I, gràcies a tu, Maria Raimunda Estil·les, alma mater de la nostra Comunitat, de l’Escola de 
Lurdes i de la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri. 

De caràcter fort i d’una gran tendresa. Exigent i profundament comprensiva i compassiva 
davant de les dificultats dels grans i sobre tot dels nens i nenes. 

De mentalitat oberta i profunda. 

D’ intuïcions ràpides sempre seguides de llargues hores de reflexió... Tot i això últim, trobem 
en els seus escrits: 

Tot ho volem resoldre amb el nostre pensament conscient i, és cert que en principi hem de 
fer servir la ment per situar les coses, però  ens cal recordar que tenim en el nostre interior el 
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poder diví que funciona i les resol. Però no en som prou conscients. 
L’èxit no depèn del nostre esforç. 

Si no ens abandonem a aquest Poder més gran que nosaltres, no experimentarem mai la 
seva força. Hem d’abandonar la lluita i confiar. 

Les idees creatives primer es reflexionen i després es deixen... 

Incansable en la recerca d’una espiritualitat encarnada en la vida de cada dia. Sovint ens 
deia: “És la pregària reflectida en la vida diària la que té sentit” 

A la Maria Raimunda pràcticament tots el que sou a la sala l’heu conegut i coneixeu tot el 
que va fer. No cal allargar-nos. El que sí volem constatar és que aquestes característiques 
de la seva personalitat, el seu treball personal, les seves descobertes profundes, han donat 
com a fruit el llarg i interessant camí de la nostra Comunitat; la vida i renovació constant de 
la nostra Escola de Lurdes; la transformació de la Casa de Sarrià en un espai ben atès per a 
una Comunitat de germanes grans, i la resta de la Casa, en un Centre d’Espiritualitat per al 
segle XXI.  
 
I ara..., veient amb la perspectiva del temps tot aquest camí realitzat, considerem que som la 
Comunitat i tots vosaltres i més, els que hem guanyat aquest III Memorial Cassià Just... i 
parafrasejant les paraules del meu compatriota Pablo Neruda, podem dir amb humilitat i 
agraïment mutu: 

CONFESEM QUE HEM VISCUT 
i...  que... voldríem seguir vivint... 
Moltes gràcies. 

Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes 
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El 10 de desembre de 2013, a les 19 h, a l’Escola Immaculada Concepció.  c/ València 252, 
s’ha celebrat l’Assemblea general de l’Associació Cintra, que aplega més de 30 
congregacions religioses. Ha obert la reunió la Gna. M. Eulàlia Freixas, presidenta de 
l’Associació. Cinc temes han centrat especialment les presentacions, el diàleg i la reflexió. 
Primer, l’Escola Cintra. Enric Sevilla, director, ha explicat la marxa del curs, la situació de 
l’escola, l’alumnat actual amb l’explicació de les estadístiques, la matrícula coberta al 100%, 
l’equip docent estable i consolidat, la situació del servei de menjador. Finalment, ha 
expressar el seu agraïment personal en acomiadar-se com a director respecte de l’any 
vinent, quan tingui lloc la propera assemblea. Segon, Marc Marí, administrador de l’Escola, 
ha presentat acuradament amb ajut de projeccions els balanços 2012-2013 i els 
pressupostos 2013-2014, que han estat aprovats per unanimitat. Tercer, Pere Cortiella ha 
informat sobre els locals de l’Escola Cintra i els intents de trobar uns espais que atorguin una 

solució definitiva a la seva ubicació. Quart, Ana Royo, directora de la 
Fundació Benallar i de l’Empresa d’inserció E. I. Verdallar, S.L., ha 
presentar el seu informe acompanyat amb la documentació 
corresponent. Treballen intensament amb una situació força precària 
ateses les necessitats creixents en el camp social. Ara que arriba Nadal, 
es poden demanar cistelles d’obsequi amb productes ecològics. Cinquè, 
l’elecció d’un membre de la Junta en substitució de la Gna. Lourdes Ruiz 
de Gauna, salesiana, que ha acabat el seu mandat. Ha estat elegit 
Miquel Cubeles, germà marista, que treballa actualment al Casc Antic de 
Barcelona i viu a la comunitat marista del carrer Escudillers. Han assistit 
a la reunió el president i el secretari general de l’URC. 

 
 
 
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 

Assemblea general de l’Associació Cintra 

Trobada de responsables de la pastoral juvenil i vocacional 
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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 
 

 
 
 

 

(Jordi Llisterri-CR-10/12/2013)  

“Maria de Pentecosta, penyal 
acaronat pel Vent de l'Esperit, 
Cenacle de la pregaria i de la 
cultura de Catalunya: torneu-
nos oberts tothora a l'Esperit; 
gent d'oració, de reflexió i 
d'estudi; llevat i foc d'Evangeli 
enmig del Món d'avui; 
ecumènicament apassionats 
per l'Església una que el Crist 
implorava en el seu testament, 
constructors, arreu i amb 
tothom, del Regne de Déu i 
dels Homes”. Aquest és el 
fragment de la Visita Espiritual 
a la Mare de Déu de 

Montserrat que va escollir l’abat Josep Maria Soler per tancar la presentació del llibre sobre 
la vida i les causes del bisbe Pere Casaldàligaexplicat als nens. 

És un text que va escriure el bisbe Casaldàliga a petició de l’abadia benedictina i que segons 
l’abat Soler actualitza la Visita Espiritual de Torras i Bages i que recorda el càntic de Maria, 
que “exalça els humils” i “omple de béns els pobres”. Per Soler, és “una tasca que som 
convidats a fer i que ara ens demana de forma renovada el papa Francesc”. 

La presentació de la biografia de Casaldàliga a la Llibreria Claret de Barcelona va remarcar 
el lligam entre Montserrat i els claretians. Soler, que va tenir Casaldàliga de professor a 

Casaldàliga explicat als nens: “el ser més semblant a Jesús” 

mailto:pjv.url@gmail.com
http://www.claret.cat/ca/llibre/pere-casaldaliga
http://abadiamontserrat.net/(S(2txucemq5i1wy5e1zf0p1sb3))/App_Themes/White/Documents/Documents/catala/casaldagila.pdf
http://abadiamontserrat.net/(S(2txucemq5i1wy5e1zf0p1sb3))/App_Themes/White/Documents/Documents/catala/TorrasiBages.pdf
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l’escola dels claretians de Sabadell, va explicar que ha volgut subratllar aquesta manera de 
ser “el ser més semblant a Jesús, com el pare Claret”. 

En la presentació, el provincial dels Claretians, Màxim Muñoz, també va relatar aquesta 
pròximitat dels claretians i de l’Abadia de Montserrat. I va agrair com Pere Casadàliga “ha 
actualitzat la missió del pare Claret”. Com s’escriu en el llibre: “viure sempre per als altres, 
com Jesús i com Claret”. 

El llibre de Casaldàliga forma part de la col·lecció "Sabies qui?" de Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat. Una col·lecció que segons la responsable de l’editorial Núria Mañé, més que 
les dades biogràfiques explica als nens “que ens fa veure de l’amor de Déu” a través de la 
seva vida. El director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, el pare Josep Massot, va 
explicar també que el criteri de selecció dels personatges és ampli ja que “no tots els sants 
són canonitzats”. 

 

(CCAPAC - 9/12/2013)  

La Confederació Cristiana d’Asso-
ciacions de Mares i Pares 
d’Alumnes de Catalunya 
(CCAPAC), que representa les 
famílies de 260.000 alumnes 
escolaritzats en 403 escoles 
catalanes, ha sol·licitat audiència al 
Ministre d’Educació, Cultura i 
Esports, José Ignacio Wert, per tal 

de lliurar-li el manifest –i els suports rebuts- contra la manca de consens amb què s’ha 
aprovat la LOMCE. 

Les adhesions són el resultat de la campanya “Una nova llei orgànica d’educació cada cinc 
anys i mig? És de mala educació!,” que la CCAPAC va endegar el passat mes de setembre 
amb la publicació d’un manifest en què s’exigia “consens i estabilitat” en l’aprovació de la llei” 
i “l’exclusió de l’educació i les seves normes bàsiques del joc polític partidista”. 

A més de les AMPA agrupades a la CCAPAC, aquest manifest ha rebut l’adhesió unànime 
del patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, que presideix el Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona, i on estan representats tots els estaments de la comunitat 
educativa -famílies, professorat, direccions i titulars de centres- de 403 escoles. També s’han 
rebut les adhesions específiques de més de 200 òrgans de govern de centres (Consells 
Escolars, equips directius...) i d’altres de particulars. 

“Com a pares i mares, hem viscut la successió de reformes de lleis orgàniques en els darrers 
trenta anys: la LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG, la LOCE la LOE... i no creiem que 
sigui positiu per a l’educació la promulgació d’una nova llei cada vegada que el govern 
canvia de formació política, i menys encara si, com és el cas, no ha comptat amb un ampli 
consens”, ha lamentat la presidenta de la CCAPAC, Mercè Rey. “Per això volem lliurar al 
Ministre les adhesions en contra de la LOMCE, perquè sàpiga que l’estabilitat educativa és 
un element necessari per a una educació de qualitat, com ho demostren els resultats en 

Ampli consens a l’escola cristiana contra la LOMCE 

http://www.pamsa.cat/pamsa/colleccions/Sabies-qui/llistat.html
http://www.catalunyareligio.cat/blog/lescola-cristiana/17-09-2013/campanya-ccapac-davant-lomce-46116
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d’altres països del nostre entorn, i perquè volem transmetre-li que ens hauria agradat un 
acord de totes les forces polítiques”. 

El manifest de la CCAPAC reclamava que, abans de qualsevol reforma legal que 
s’emprengués, hi hagués “diàleg amb tota la comunitat educativa”, així com “respecte a la 
singularitat dels trets diferencials del nostre país, en especial de la llengua, com a element 
per potenciar la integració i la cohesió social”. “L’ordenament jurídic de l’educació s’ha de 
fonamentar en la llibertat, el respecte a la pluralitat d’iniciatives i opcions educatives, l’equitat 
en l’atenció als alumnes i en la defensa de la cohesió social”, ha afirmat Rey. “Som pares i 
mares i volem participar en les gran decisions que afecten al sistema educatiu en què els 
nostres fills s’han de formar, malgrat que lleis com aquesta no ens ho vulguin permetre, pel 
que sembla”, ha conclòs. 

Ara que la LOMCE ja ha finalitzat el tràmit parlamentari sense assolir el citat consens, la 
CCAPAC vol fer palès el seu posicionament al Ministre amb la voluntat, si més no, d’instar a 
un canvi d’actitud en el desplegament que de la llei es pugui fer. 

 

 

(Escola Pia - 9/12/2013) L’Arxiu 
Provincial de l'Escola Pia ha creat 
l'espai web 'Memòria 1714' per 
recollir activitats, treballs i 
ressenyes d'alumnes i professors 
al voltant dels fets socials, polítics i 
culturals que van tenir lloc ara fa 
300 anys. L'objectiu del projecte és 
fer participar les escoles d’un 
esdeveniment que tindrà molta 
repercussió a nivell nacional els 
propers dos cursos, i que pot 
tractar-se principalment en l’àrea 
de Ciències Socials adaptant-se 
cada cicle o etapa. 

La tasca de l’Arxiu, que rep el suport de l’Àrea de Projecte Educatiu del Secretariat de les 
Institucions Educatives, serà assessora i orientar l'alumnat i professorat, posant a disposició 
el seu fons documental, bibliogràfic i enllaços d’interès. A més, revisarà la qualitat dels 
materials per garantir el rigor de l'espai web. 

De la Guerra de Successió al Decret de Nova Planta 
Qualsevol alumne o professor des d’Infantil fins a Batxillerat i tot tipus d’estudis professionals 
de l’EPC poden participar-hi. Els treballs i recerques que es portin a terme a les escoles amb 
aquest motiu poden de referir-se a la guerra de successió (1704-1714), a la imposició del 
Decret de Nova Planta (1718) i a les seves conseqüències, així com també als fets històrics, 
als protagonistes i a la situació social i econòmica, la llengua, la creació artística, etc. 

Així, al web s'hi exposaran treballs de recerca, narracions novel·lades, poesies, treballs de 
plàstica, dibuixos, murals, gravacions, representacions recollides en vídeo, i tota 

L’Escola Pia de Catalunya crea la web ‘memòria1714′ 

http://www.publicacionsepc.cat/papers40/en-marxa-la-web-memoria1714-de-lescola-pia-de-catalunya/
http://memoria1714.escolapia.cat/
http://laplega.blogspot.com.es/
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representació que conceptualitzi la història de Catalunya durant el període escollit. La 
proposta vol fer-se ressò dels fets locals, més que no pas dels generals de tot el Principat. 

 

 

L'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món Nelson Mandela –
Descansi en Pau-  

 
Renovació de concerts  

Tot i que potser ja heu vist el comunicat a l’aplicació G-Concert, avui us informem de l’inici 
del termini per sol·licitar la renovació de concerts. Aquest és el quart curs des de la darrera 
renovació i cal fer aquest tràmit per a tots els concerts de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària i educació secundària obligatòria.  

La renovació és un pas necessari, per bé que no assegura res, ja que ens cal passar pel 
veredicte del nombre d’alumnes matriculats. Aquesta serà, més enllà de l’àmbit acadèmic, 
una de les preocupacions centrals del proper trimestre.  

Campanya conjunta de comunicació  

La previsió és que el període de preinscripció per al proper curs sigui similar al del curs 
passat. Això és a mitjan o finals de març. Per aquest motiu, tot i que cal treballar-hi tot l’any, 
el gruix de les accions de captació d’alumnat se situaran entre finals de gener i finals de 
març.  

Com ja hem anunciat, des de l’Escola Cristiana farem una campanya de comunicació per a 
tot el col·lectiu d’escoles que representem. Animem que les accions que feu des de les 
diverses institucions i des de cada escola s’hi relacionin per intentar sumar impacte.  

Aquesta setmana es reunirà la Junta directiva d’APSEC (l’associació de titulars) i el Patronat 
de l’Escola Cristiana per acabar de configurar i decidir l’abast d’aquesta campanya, que 

Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 9.12.2013, núm. 493  
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vindrà condicionada de manera molt determinant pels recursos econòmic que s’hi puguin 
emprar.  

Hem convocat una reunió de responsables de les institucions o entitats titulars de les 
escoles per al proper dia 17 de desembre que, entre d’altres coses, servirà per presentar 
aquesta campanya.  

Seguirem informant d’aquesta qüestió i anireu rebent-ne informació. Tal com dèiem, tot el 
que tingui a veure amb la campanya de matriculació per al proper curs polaritzarà bona part 
de la nostra acció el proper trimestre.  

El màrqueting, ben entès, millorarà l’educació  

Tal com estem insistint, no només les especials circumstàncies de crisi demogràfica ens han 
de fer considerar el màrqueting com una perspectiva important en la gestió d’institucions 
educatives.  

El màrqueting no és només –ni en primer lloc- publicitat o mera captació d’alumnes. Ni és un 
conjunt d’accions puntuals. El màrqueting és una perspectiva de la gestió. Solem definir el 
màrqueting com el saber sobre l’intercanvi o la relació entre les necessitats i demandes i 
l’oferta o la satisfacció de la demanda. La perspectiva del màrqueting ens ha d’ajudar, 
doncs, que allò que oferim -la nostra proposta educativa- respongui millor a les 
necessitats dels alumnes i a les demandes de les famílies i la societat en general.  

Per això, el màrqueting no és cap moda i fa temps que forma part de la nostra oferta de 
formació a l’Escola de Directius, a l’Escola d’Administració i Gestió i també en cursos 
oberts. Enguany, hem organitzat també la 1a Jornada de Màrqueting Educatiu. Tanmateix, si 
s’hi vol aprofundir, es pot fer a través del cursos monogràfics que vàrem presentar a la 
mateixa jornada. El d’imatge i comunicació ha acabat fa pocs dies, però el proper trimestre 
n’oferim dos més.  

 
 

 

 

El Celtic de Glasgow, campió 
d’Europa l’any 1967, va saltar 
anit, a la gespa del Camp Nou 
per enfrontar-se al Barça en 
fase classificatòria de la 
Champions. Ha estat el desè 
enfrontament des de 2004, 
amb set victòries i un empat 
per part del Barça. La darrera 
amb el millor partit de la 
temporada i amb un Neymar 

estel·lar. Sabem que el club de la Ciutat Comtal va ser fundat per Joan Gamper. Qui va 
fundar, en canvi, el Celtic de Glasgow? Quina és la història apassionant de la seva 
fundació que ha marcat per sempre el seu tarannà de club catòlic i solidari com ningú? 
 
Germà Walfrid 
El germà Walfrid (18 maig 1840 - 17 abril 1915) és el nom religiós d’Andrew Kerins. Va 
néixer a Ballymot, comtat Sligo, a Irlanda. Fill de John i Elisabeth, estudia per ser mestre i 
als 24 anys ingressa a l’Institut dels Germans Maristes de l’Ensenyament. Quan té 30 
anys es destinat a Glasgow per ensenyar a l’escola de St. Mary’s School i The Sacred 

Un germà marista, fundador del Celtic de Glasgow 
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Heart School. Quatre anys més tard n’és el director.  El panorama social és desolador, 
especialment per als immigrants irlandesos. Fam, pobresa, marginació...  
 
La taula dels nens pobres  
Sap que no és del tot fàcil 
ser catòlic en un context 
protestant en aquella època. 
Crea The poor children’s 
dinner table (la taula dels nens 
pobres) per atendre’ls i donar-
los alimentació, estudis, 
formació, i esports. Milers 
d’irlandesos se n'han beneficiat. 
Cerca fons econòmics a través 
d’empre-ses. Organitza esde-
veniments esportius per 
recaptar diners. Al 48 anys, al 
novembre de 1887, decideix 
crear un equip de futbol que rep el nom de Celtic. Les seves arrels irlandeses entren en joc. 
 
El Celtic, un club amb segell catòlic 
Es troba a la sagristia de l’església de St. Mary. El maig de 1888 és la data de la 

fundació d’un club marcat des dels seus inicis pel segell del 
catolicisme i de les atencions caritatives i solidàries. El club 
és un mitjà. El Celtic presenta un magnífic palmarès, a més 
de l’esmentada Copa d’Europa (1967) i de la Recopa 
d’Europa (1972). El seu estadi rep el nom de Paradise 
(Paradís) amb capacitat que supera els 60.000 espectadors. 
 
Homenatge al fundador: des d'una estàtua fins a un 
restaurant amb el seu nom. 
El Celtic sempre ha honorat sense embuts el seu 
Fundador, el germà marista Walfrid. Gaudeix d’una 
magnífica estàtua, de l'any 2005, de més de 3 m d’alçada, 
esculpida en bronze per Kate Robinson sobre un pedestal de 
granit, està 
col·locada en un lloc 
destacat de les 
instal·lacions del 
club. També té una 

escultura commemorativa a Ballymote, la seva 
ciutat natal. El restaurant de la llotja de l’estadi rep 
el seu nom: Walfrid Restaurant. Té cançons 
dedicades.  
 
Exemple de fidelitat 
Però més enllà de tot això, les arrels catòliques i el 
seu projecte solidari segueixen vius a  través de la 
generosa Fundació del Celtic. Magnífica la seva 
afició. Un club fidel al seu fundador mereix 
admiració i respecte. El Celtic n’és un exemple. 

http://www.celticfc.net/
http://www.celticfc.net/hospitality_walfridrestaurant
http://www.celticfc.net/charity/
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Entrevista amb Ian Bankier, president del Celtic 
A les 5 de la tarda de dimecres, 11 de desembre, unes hores abans del partit de la 
Champions, tres germans maristes de Barcelona s’han entrevistat llargament amb Ian 
Bankier, president del Celtic Football Club en un hotel cèntric de Barcelona. Ha estat una 
magnífica oportunitat d’expressar la joia per la fidelitat i afecte que tant el club com els seus 
socis han palesat sempre vers el seu fundador, el germà Walfrid. El club, que manté les 
seves arrels, desitja que la rivalitat amb equips de Glaswog no es nodreixi de connotacions 
religioses, sinó de valors esportius. El club manté ferms els valors de la solidaritat, que estan 
a l’orígen de la seva existència. Els socis van fer una col·lecta per finançar l’estàtua del 
germà Walfrid, que es troba des de 2005 a les instal·lacions del Celtic. 

El president del Celtic ha donat una samarreta del club als germans i ha rebut una estàtua 
de Sant Marcel·lí Champagnat, fundador dels Germans Maristes, moments que recullen les 
dues fotografies. 

Lluís Serra Llansana 
 
 

 
 

 
La FTC proposa una revisitació dels textos conciliars de forma transversal i buscant en ells 
nous impulsos teològics i d’orientació pastoral per a present i futur 
 

La FTC planteja una visió diacrònica sobre l’origen i la funció de l’Església en el 
drama de la salvació al llarg de la historia, vist des del protagonisme de la Trinitat 

 
Barcelona, 10 de desembre de 2013. La Facultat de Teologia de Catalunya (FTC) i 
l’Arquebisbat de Barcelona organitzen els dies 11 i 12 de desembre el Simposi Internacional 
sobre el Concili Vaticà II L’Església del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant, signe de la 
reconciliació, en el qual es revisitarà creativament el relat coherent de la proposta cristiana 
com a història de la salvació-reconciliació que propicien els textos i l’esperit del Vaticà II. 
Durant aquests dos dies es plantejarà una visió diacrònica sobre l’origen i la funció de 
l’Església en el drama de la salvació al llarg de la historia, vist des del protagonisme de la 
Trinitat. 
 
Aquest és el segon dels quatre simposis internacionals que organitzarà, tot coincidint amb el 
cinquantè aniversari progressiu de cadascuna de les quatre sessions del Concili Vaticà II, la 
Facultat de Teologia de Catalunya, juntament amb l’Arquebisbat de Barcelona. El primer va 

  

Simposi Internacional sobre el Concili Vaticà II: “L’Església del Pare, del 
Fill i de l’Esperit Sant, signe i instrument de la reconciliació” 
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tenir lloc el desembre de 2012, el títol del qual va ser La Paraula, revelació de Déu en 
Crist; i els dos restants estan previstos per als mesos de desembre de 2014 i 2015, 
respectivament. 
 
A diferència de la majoria de commemoracions acadèmiques d’aquest tipus, aquests 
simposis internacionals no es dediquen a una anàlisi monogràfica de cada una de les grans 
constitucions i de la resta de documents conciliars, sinó que volen proposar una revisitació 
dels textos conciliars de forma transversal i buscant en ells nous impulsos teològics i 
d’orientació pastoral per al present i per al futur. 
 
La lliçó inaugural del Simposi, que presidirà el cardenal de Barcelona i Gran Canceller de la 
FTC, Lluís Martínez Sistach, tindrà lloc demà, dimecres, a les 10h, a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. Barcelona) i anirà a càrrec del cardenal 
Kurt Koch, president del Pontifici Consell per a la Unitat dels Cristians, i porta per títol 
Església i ecumenisme. A continuació, el Prof. Ángel Cordovilla, de la Universitat Pontifícia 
de Comillas, parlarà de La creació com a aliança de Déu amb tota la humanitat. La creació, 
obra conjunta del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. 
 
A LES 15.30H, EL DR. ARMAND PUIG, DEGÀ DE LA FTC, IMPARTIRÀ LA PONÈNCIA L’ALIANÇA AMB 

ISRAEL. JESUCRIST, MITJANCER I PLENITUD DE L’ALIANÇA. I TANCARÀ LA JORNADA EL DR. FRANCESC 

TORRALBA AMB LA CONFERÈNCIA: EL MISTERI DEL MAL: EL REBUIG DE L’ALIANÇA DE DÉU. 
 
DIJOUS 12, A LES 9.30H, OBRIRÀ LA JORNADA EL DR. JOAN PLANELLAS, VICEDEGÀ DE LA FTC, AMB 

LA PONÈNCIA L’ESPERIT SANT REJOVENEIX I VIVIFICA. UNA PNEUMATOLOGIA CONCILIAR A LA LLUM 

DELS PARES DE L’ESGLÉSIA. TOT SEGUIT, EL DR. SALVADOR PIÉ-NINOT PARLARÀ DE L’ESGLÉSIA, 
SAGRAMENT UNIVERSAL DE LA RECONCILIACIÓ. I EL DR. JAUME FLAQUER, A LES 12H, IMPARTIRÀ LA 

PONÈNCIA EL CRISTIANISME I LES ALTRES RELIGIONS. 
 
A LES 15.30H, EL DR. JAUME FONTBONA PARLARÀ D’EL DINAMISME ESCATOLÒGIC DE L’ESGLÉSIA. 
ESGLÉSIA I REGNE DE DÉU. TANCARÀ EL SIMPOSI EL PROF. ANDREA GRILLO AMB LA CONFERÈNCIA 

LA IRRUPCIÓ DE L’ÈSKHATON EN LA LITÚRGIA. 
 
 
 

 

Professió solemne d’Aniol Noguera i Clofent, escolapi 
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Le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Rosa Teresa Gay Tibau, Fondatrice 
dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe ora Religiose di San Giuseppe di Gerona; 
nata a Llagostera (Gerona, Spagna) il 24 ottobre 1813 e morta a Gerona (Spagna) il 18 
marzo 1884. 

El Sant Pare Francesc, el passat dia 9 de desembre de 2013, va reconèixer les "virtuts 
heroiques", un primer pas cap a la beatificació, de Maria Rosa Teresa Gay i Tibau (1813-
1884), nascuda a Llagostera (Girona) i fundadora de les Religioses de Sant Josep de 
Girona.  
En una nota de l'oficina de premsa del Vaticà, es va informar que el Pontífex argentí va 
autoritzar a la Congregació per a la Causa dels Sants que promulgués el decret pel qual es 
reconeixen les "virtuts heroiques" de Maria Rosa Teresa Gay i Tibau, a la qual a partir d'ara, 
se li atorga el títol de "venerable".  

Maria Rosa Teresa Gay i Tibau juntament amb la jove, Carme Esteve i Andoca, es van 
dedicar a assistir als malalts als seus domicilis. A poc a poc van aconseguir que se'ls unissin 
altres joves al servei dels malalts fins que el bisbe, els va concedir el rang d'Associació, que 
va obtenir l'aprovació pontifícia el 16 de gener de 1928. 
 
 
 
 

    DESEMBRE | 2013 

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 – Darrer dia de classe al primer trimestre. 

Agenda URC 2013-2014 

Virtuts heroiques de Maria Rosa Teresa Gay i Tibau 



24 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

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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