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Us anuncio una gran alegria, que ho serà per a tot el poble 
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(CR - 16/12/2013) Una nova entrevista al papa Francesc. En aquest cas en el diari italià La 
Stampa que va publicar aquest diumenge. És una entrevista concedida a Andrea Tornielli 
centrada en la celebració del Nadal i on es descobreix la sensibilitat del papa Francesc en 
temes com el sofriment dels infants. També hi apareixen aspectes més vinculats a l’actualitat 
eclesial. Francesc nega que tingui pensat crear cardenals a dones, i no es considera 
“marxista”, etiqueta que ja li han posat els sectors més conservadors de l’Església. Oferim la 
traducció integra al català en la versió que publicarà la revistaDocuments d’Església. 

“No tingueu mai por de la tendresa” 
 

Entrevista al papa Francesc d’Andrea Tornielli 

«El Nadal per a mi és esperança i tendresa...». Francesc conta a “La Stampa” i a "Vatican 
Insider" el seu primer Nadal com a Bisbe de Roma. Casa Santa Marta, dimarts, 10 de 
desembre, a les 12.50. El Papa ens rebé en un saló al costat del refetor. La trobada va durar 
una hora i mitja. En dues ocasions, durant la conversa (en parlar sobre el sofriment innocent 
dels nens i sobre la fam en el món), va desaparèixer del rostre de Francesc la serenitat que 
tothom coneix. 

En l'entrevista el Papa també va parlar sobre les relacions amb les altres confessions 
cristianes i l’«ecumenisme de la sang» que uneix en la persecució, va al·ludir a la situació 
del matrimoni i la família (de la qual s'ocuparà el pròxim Sínode), va respondre als qui l'han 
criticat en els Estats Units (definint-lo “marxista”) i també va parlar sobre la relació entre 
l'Església i la política. 

- Què significa per a vostè el Nadal? 
- És el trobament amb Jesús. Déu sempre ha buscat el seu poble, l'ha guiat, l'ha custodiat, 
ha promès que li estarà sempre a prop. En el Llibre del Deuteronomi llegim que Déu camina 
amb nosaltres, ens guia de la mà com un pare amb el seu fill. Això és bonic. Nadal és el 

El Nadal del papa Francesc: “No tingueu mai por de la tendresa” 
 

http://www.lastampa.it/2013/12/15/esteri/vatican-insider/it/mai-avere-paura-della-tenerezza-1vmuRIcbjQlD5BzTsnVuvK/pagina.html
http://pamsa.cat/pamsa/revista/dde.html


3 

 

trobament de Déu amb el seu poble. I també és una consolació, un misteri de consolació. 
Molts cops, després de la missa de Nit de Nadal, vaig passar algunes hores sol, a la capella, 
abans de celebrar la missa de l'aurora, amb un sentiment de profunda consolació i pau. 
Recordo un cop aquí a Roma, crec que era el Nadal de 1974, en una nit d'oració després de 
la missa a la residència del Centre Astalli. Per a mi Nadal sempre ha estat això: contemplar 
la visita de Déu al seu poble. 

- Quin és el missatge del Nadal per a les persones d'avui? 
-Ens parla de la tendresa i de l'esperança. Déu, en trobar-se amb nosaltres, ens diu dues 
coses. La primera: tingueu esperança. Déu sempre obre les portes, no les tanca mai. És el 
pare que ens obre les portes. Segona: no tingueu por de la tendresa. Quan els cristians 
s'obliden de l'esperança i de la tendresa esdevenen una Església freda, que no sap on anar i 
s'enreda en les ideologies, en les actituds mundanes. Mentre la senzillesa de Déu et diu: 
continua endavant, jo sóc un Pare que t'acaricia. Tinc por quan els cristians perden 
l'esperança i la capacitat d'abraçar i d’acariciar. Potser per això, veient cap al futur, parlo 
sovint sobre els nens i els ancians, és a dir els més indefensos. En la meva vida com a 
sacerdot, anant a la parròquia, sempre vaig tractar de transmetre aquesta tendresa, sobretot 
als nens i als ancians. Em fa bé, i penso en la tendresa que Déu té per nosaltres. 
 
- Com és possible creure que Déu, considerat per les religions com a infinit i 
omnipotent, es faci tan petit? 
- Els Pares grecs l'anomenaven "synkatabasis", condescendència divina. Déu que 
descendeix i està amb nosaltres. És un dels misteris de Déu. A Betlem, el 2000, Joan Pau II 
va dir que Déu es va convertir en un nen que depenia totalment de les atencions d'un pare i 
d'una mare. Per això Nadal ens dóna tanta alegria. Ja no ens sentim sols, Déu va descendir 
per estar amb nosaltres. Jesús es va fer un de nosaltres i va sofrir per nosaltres el final més 

terrible a la creu, el d'un criminal. 
 
- Sovint es presenta el Nadal com 
una faula de somni. Però Déu 
neix en un món en què també hi 
ha molt sofriment i misèria… 
- El que llegim en els Evangelis és 
un anunci d'alegria. Els 
evangelistes descriuen una alegria. 
No fan consideracions sobre el món 
injust, sobre com va poder néixer 
Déu en un món així. Tot això és 
fruit de la nostra contemplació: els 
pobres, el nen que neix en la 
precarietat. Nadal no va ser una 

denúncia de la injustícia social, de la pobresa, sinó un anunci d'alegria. Totes les altres 
coses són conclusions que traiem nosaltres. Algunes correctes, altres menys i altres més 
ideologitzades. Nadal és alegria, alegria religiosa, alegria de Déu, interior, de llum, de pau. 
Quan no es té la capacitat o s'està en una situació humana que no et permet comprendre 
aquesta alegria, es viu la festa amb alegria mundana. Però entre l'alegria profunda i l'alegria 
mundana hi ha molta diferència. 
 
- És el seu primer Nadal com a Bisbe de Roma, en un món ple de conflictes i guerres… 
- Déu mai no concedeix un do a qui no és capaç de rebre'l. Si ens ofereix el do del Nadal és 
perquè tots tenim la capacitat per comprendre'l i rebre'l. Tots, des del més sant fins al més 
pecador, des del més net fins al més corrupte. Fins i tot el corrupte té aquesta capacitat: 
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pobret, la té una mica oxidada, però la té. Nadal en aquest temps de conflictes és un crida 
de Déu, que ens dóna aquest do. Volem rebre’l o preferim altres regals? Aquest Nadal en un 
món afectat per les guerres em fa pensar en la paciència de Déu. La principal virtut de Déu, 
indicada en la Bíblia, és que Ell és amor. Ell ens espera, no es cansa mai d'esperar-nos. Ell 
concedeix el do i després ens espera. Això passa en la vida de cadascun de nosaltres. Hi ha 
alguns que l'ignoren. Però Déu és pacient i la pau, la serenitat de la nit de Nadal, és un reflex 
de la paciència de Déu envers nosaltres. 
 
- Al gener es compleixen cinquanta anys de l'històric viatge de Pau VI a Terra Santa. 
Vostè hi anirà? 
- Nadal sempre ens fa pensar en Betlem, i Betlem està en un punt precís, a la Terra Santa 
on va viure Jesús. La nit de Nadal penso, sobretot, en els cristians que viuen allí, en els que 
estan en dificultats, en tots els que han hagut d'abandonar aquesta terra per diferents 
problemes. Però Betlem continua essent Betlem. Déu va venir a un punt determinat, a una 
terra determinada, va aparèixer allí la tendresa de Déu, la gràcia de Déu. No podem pensar 
en el Nadal sense pensar en la Terra Santa. Fa cinquanta anys, Pau VI va tenir la valentia 
per sortir i anar allà, i així va començar l'època dels viatges papals. Jo també desitjo anar-hi, 
per trobar-me amb el meu germà Bartomeu, Patriarca de Constantinoble, i commemorar 
amb ell aquest cinquantè aniversari renovant l'abraçada de 1964 entre el Papa Montini i 
Atenàgores a Jerusalem. Ens estem preparant. 
 
- Vostè ha estat en moltes ocasions amb nens greument malalts. Què pot dir davant 
aquest sofriment innocent? 
- Per a mi, Dostoievski ha estat un mestre de vida, i la seva pregunta, explícita i implícita, 
sempre ha rondat el meu cor: 
per què pateixen els nens? 
No hi ha explicació. Em ve 
aquesta imatge: en cert 
moment de la seva vida, el 
nen es “desperta”; no entén 
gaires coses, se sent 
amenaçat, comença a fer 
preguntes al seu pare o a la 
seva mare. És l'edat del “per 
què”. Però quan el fill 
pregunta, després no escolta 
tot el que li has de dir i 
t'acorrala amb nous “per 
què”. El que busca, més que 
una explicació, és la mirada del pare que li dóna seguretat. Enfront d'un nen que pateix, 
l'única oració que em ve és l'oració del “per què”. Senyor, per què? Ell no m'explica res, però 
sento que està veient-me. Llavors puc dir: “Tu saps per què, jo no ho sé i Tu no m'ho dius, 
però em veus i jo confio en Tu, Senyor, confio en la teva mirada”. 
 
- En parlar sobre el sofriment dels nens, no es pot oblidar la tragèdia dels qui pateixen 
fam. 
- Amb el menjar que deixem i llencem podríem donar de menjar a moltíssima gent. Si 
aconseguíssim no malgastar, reciclar el menjar, la fam en el món disminuiria molt. Em va 
impressionar llegir una estadística que parla de 10 mil nens que moren de fam cada dia en el 
món. Hi ha molts nens que ploren perquè tenen fam. L'altre dia, a l'audiència del dimecres, 
darrere d'una tanca hi havia una jove mare amb el seu nen de pocs mesos. Quan vaig 
passar, el nen plorava molt. La mare l'acariciava. Li vaig dir: “Senyora, crec que el petit té 
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fam”. Ella va respondre: “Sí, ja és hora…”. I li vaig dir: “Però doni-li de menjar, si us plau!”. 
Ella tenia pudor, no volia alletar-lo en públic, mentre passava el Papa. Llavors voldria dir el 
mateix a la humanitat: doneu de menjar! Aquesta dona tenia la llet per al seu nen, en el món 
tenim prou menjar perquè mengi tothom. Si treballéssim amb les organitzacions 
humanitàries i aconseguíssim posar-nos tots d'acord per no malgastar menjar, enviant-la als 
qui la necessiten, contribuiríem molt per resoldre la tragèdia de la fam en el món. Voldria 
repetir a la humanitat el que vaig dir a aquella mare: doneu de menjar als qui tenen fam! Que 
l'esperança i la tendresa del Nadal del Senyor ens sacsegin de la indiferència. 
 
- Alguns passatges de l’“Evangelii gaudium” li van guanyar les acusacions dels 
ultraconservadors nord-americans. Què sent un Papa quan escolta que el defineixen 
“marxista”? 
- La ideologia marxista està equivocada. Però en la meva vida he conegut molts marxistes 

bons com a persones, i per això no em 
sento ofès. 
 
- Les paraules que més han sorprès 
són les paraules sobre l'economia 
que «mata»… 
- En l'Exhortació no hi ha res que no es 
trobi en la Doctrina social de l'Església. 
No vaig parlar des d'un punt de vista 
tècnic, vaig tractar de presentar una 
fotografia del que succeeix. L'única cita 
específica va ser sobre les teories del 
“vessament”, que suposen que tot 
creixement econòmic, afavorit per la 
llibertat de mercat, aconsegueix 
provocar per si mateix major equitat i 

inclusió social en el món. Es prometia que, quan el vas hagués estat ple, s'hauria desbordat i 
els pobres se n'haurien beneficiat. En canvi passa que, quan està ple, el vas, per art de 
màgia, creix i així mai no surt res per als pobres. Aquesta va ser l'única referència a una 
teoria específica. Repeteixo, no vaig parlar com a tècnic, sinó segons la Doctrina social de 
l'Església. I això no significa ser marxista. 
 
- Vostè va anunciar una «conversió del papat». Les trobades amb els patriarques 
ortodoxos han suggerit alguna via concreta? 
- Joan Pau II va parlar de manera molt explícita sobre una forma d'exercici del primat que 
s'obri a una situació nova. Però no sols des del punt de vista de les relacions ecumèniques, 
sinó també en les relacions amb la Cúria i amb les Esglésies locals. En aquests primers nou 
mesos he rebut les visites de molts germans ortodoxos, Bartomeu, Hilarió, el teòleg 
Zizioulas, el copte Tawadros; aquest últim és un místic, entrava a la capella, es treia les 
sabates i pregava. Em vaig sentir el seu germà. Tenen la successió apostòlica, els vaig rebre 
com a germans bisbes. És un dolor no poder celebrar plegats encara l'eucaristia, però 
l'amistat existeix. Crec que el camí és aquest: l'amistat, el treball en comú i pregar per la 
unitat. Ens vam beneir els uns els altres; un germà beneeix l'altre, un germà s'anomena Pere 
i l'altre s'anomena Andreu, Marc, Tomàs… 
 
- La unitat dels cristians és una prioritat per a vostè? 
- Sí, per a mi l'ecumenisme és prioritari. Avui hi ha l'ecumenisme de la sang. En alguns 
països maten els cristians perquè porten una creu o tenen una Bíblia; i abans de matar-los 
no els pregunten si són anglicans, luterans, catòlics o ortodoxos. La sang està barrejada. Per 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/49801
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als qui maten som cristians. Units en la sang, encara que entre nosaltres no hàgim 
aconseguit donar els passos necessaris cap a la unitat, i potser no sigui encara el temps. La 
unitat és una gràcia que cal demanar. Vaig conèixer a Hamburg un rector que seguia la 
causa de beatificació d'un sacerdot catòlic que va ser guillotinat pels nazis perquè 
ensenyava el catecisme als nens. Rere d'ell, a la fila dels condemnats, hi havia un pastor 
luterà i el van matar pel mateix motiu. La seva sang està barrejada. Aquest rector em va 
contar que havia anat a veure el bisbe i li havia dit: “Segueixo amb la causa, però dels dos, 
no sols del catòlic”. Aquest és l'ecumenisme de la sang. Encara existeix avui, basta llegir els 
diaris. Els qui maten els cristians no et demanen el document d'identitat per saber en quina 
Església vas ser batejat. Hem de tenir en compte aquesta realitat. 
 
- En l'Exhortació apostòlica vostè ha invitat a prendre decisions pastorals prudents i 
audaços quant als sagraments. A què es referia? 
- Quan parlo de prudència no penso en una actitud paralitzadora, sinó en una virtut de qui 
governa. La prudència és una virtut de govern. També ho és el coratge. Cal governar amb 
coratge i amb prudència. Vaig parlar del baptisme i de la comunió com a aliment espiritual 
per continuar endavant, i que s'ha de considerar com un remei i no com un premi. Alguns 
van pensar immediatament en els sagraments per als divorciats que s'han tornat a casar, 
però jo mai no parlo de casos particulars: només volia indicar un principi. Hem de tractar de 
facilitar la fe de les persones més que controlar-la. L'any passat a Argentina vaig denunciar 
l'actitud d'alguns sacerdots que no batejaven els fills de mares solteres. És una mentalitat 
malalta. 
 
- I quant als divorciats que s'han tornat a casar? 
- L'exclusió de la comunió per als divorciats que viuen una segona unió no és una sanció. 

Cal recordar-ho. Però 
no he parlat d'això en 
l'Exhortació. 
 
- Se n'ocuparà el 
pròxim Sínode dels 
bisbes? 
- La sinodalitat a 
l'Església és important: 
sobre el matrimoni en 
el seu conjunt en 
parlarem en les 
reunions del Consistori 
al febrer. Després el 
tema serà afrontat al 
Sínode extraordinari 

d'octubre de 2014 i també durant el Sínode ordinari de l'any següent. En aquestes seus 
s'aprofundiran i aclariran moltes coses. 
 
- Com va el treball dels seus vuit “consellers” per a la reforma de la Cúria? 
- El treball és llarg. Els qui volien presentar propostes o enviar idees ja ho han fet. El 
cardenal Bertello ha recopilat les opinions de tots els dicasteris vaticans. Rebem 
suggeriments dels bisbes de tot el món. En l'última reunió els vuit cardenals van dir que hem 
arribat al moment de presentar propostes concretes i en la pròxima trobada, al febrer, em 
donaran els seus primers suggeriments. Jo sempre estic present en les trobades, excepte el 
dimecres en el matí per l'audiència. Però no parlo, només escolto, i això em fa bé. Un 
cardenal ancià em va dir fa uns mesos: “Vostè ja ha començat la reforma de la Cúria amb la 
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missa diària a Santa Marta”. Això em va fer pensar: la reforma comença sempre amb 
iniciatives espirituals i pastorals, abans que amb canvis estructurals. 
 
- Quina és la relació correcta entre l'Església i la política? 
- La relació ha de ser al mateix temps paral·lela i convergent. Paral·lela, perquè cadascú té 
el seu camí i les seves diferents tasques. Convergent, només per ajudar al poble. Quan les 
relacions convergeixen abans, sense el poble, o sense prendre en consideració el poble, 
comença aquest contuberni amb el poder polític que acaba podrint l'Església: els negocis, 
els compromisos… Cal correspondre paral·lelament, cadascú amb el propi mètode, les 
pròpies tasques, la pròpia vocació. Convergentment només en el bé comú. La política és 

noble, és una de les formes més 
altes de caritat, com deia Pau 
VI. L'embrutem quan la usem 
per als negocis. La relació entre 
l'Església i el poder polític també 
pot corrompre's, si no 
convergeix només en el bé 
comú. 
 
- Puc preguntar-li si tindrem 
dones cardenals? 
- És una frase que va sortir de 

qui sap on. Les dones a l'Església han de ser valorades, no “clericalitzades”. Els que pensen 
en les dones cardenals pateixen una mica de clericalisme. 
 
- Com correspon el treball de neteja en l'IOR? 
- Les comissions referents estan treballant bé. Moneyval ens va donar un informe bo, anem 
pel bon camí. Sobre el futur de l'IOR, veurem. Per exemple, el “banc central” del Vaticà seria 
l'Apsa. L'IOR fou creat per ajudar les obres de religió, les missions, les Esglésies pobres. 
Després es va convertir en el que és ara. 
 
- Fa un any s'hauria imaginat 
que el Nadal de 2013 l'hauria 
celebrat en Sant Pere? 
- És clar que no. 
 
- S'esperava que l'elegissin? 
- No, no m'ho esperava. No vaig 
perdre la pau mentre 
augmentaven els vots. Vaig 
romandre tranquil. I aquesta pau 
encara m'acompanya, la 
considero un do del Senyor. En 
acabar l'últim escrutini, em van 
portar al centre de la Sixtina i em 
van preguntar si acceptava. Vaig 
respondre que sí, vaig dir que m'anomenaria Francesc. Només llavors em vaig allunyar. Em 
van portar a l'habitació contigua per canviar-me. Després, poc abans de sortir a fora, em vaig 
agenollar per resar durant alguns minuts en companyia dels cardenals Vallini i Hummes a la 
capella Paulina. 

Traducció de Bernabé Dalmau. 
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“Josep, fill de David, 
no tinguis por de prendre Maria per esposa: 

el fruit que ella ha engendrat ve de l’Esperit Sant. 
Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, 

perquè ell salvarà dels pecats el seu poble” 
(Mt 1,20-21) 

 

Que amb Josep i Maria 
visquem decidits i confiats 

l’aventura de la fe. 
En la nostra petitesa, 

som cridats a col·laborar amb l’Esperit 
perquè Jesús neixi 

en cada racó de la humanitat, 
en les nostres comunitats 

i en les nostres obres. 
No tinguem por. 

Tinguem esperança! 
 

JOIÓS NADAL 
I BENAURAT 2014 

 

P. Máxim Muñoz, president de l’URC 
 
 
 
 

L’URC està rebent nombroses 
felicitacions -per correu postal 
i per correu electrònic- de 
congregacions religioses 
(superiores i superiors majors, 
comunitats i religioses i 
religiosos individualment) amb 
motiu de les festes de Nadal. 
Volem donar constància de 
l’agraïment, la fraternitat i 
l’esperit de comunió que 
reflecteixen, així com la joia 

de compartir la vida religiosa en la diversitat de carismes. Fem arribar, a través d’Horeb, les 
paraules del nostre president, el P. Màxim Muñoz, que ens estimula a viure sense por i amb 
esperança, així com la nostra felicitació nadalenca més sincera amb la convicció, com diu 
Pere Casaldàliga, que Déu arriba sempre. 
 
 
  

Felicitació nadalenca del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 
 

Gràcies per les vostres felicitacions 
 



 
 

 
 
 
 
L’alegria enfonsa les arrels en els pous profunds 
del cor humà, però emet indicadors de la seva 
presència. Somriure, cara de satisfacció, expressió 
dels ulls. No obstant això, no tot allò que té 
aparença d’alegre, ho és. De vegades, només 
existeix el gest, la ganyota, quan l’alegria no neix 
de l’interior. Es construeix així una caricatura. Una 
de les accepcions de la paraula alegria el diccionari 
la redueix a irresponsabilitat i lleugeresa. Per això, 
es busquen al·licients i estimulants per construir 
l’alegria des de l’exterior. En èpoques nadalenques, 
l’alegria és un producte que es ven als mercats. La publicitat i el consum prometen felicitat, 
que desapareix quan llencem l’embolcall a la paperera. Es busca un recurs nou. Els músculs 
del rostre s’encarcaren. Façana. No hi ha fons. No obstant això, queda la nostàlgia pel que 
és autèntic. El cor sempre peregrina, tot i que a batzegades, cap a la llibertat i l’amor. 

Un text bíblic, el capítol 2 de l’evangeli segons sant Lluc, traça amb precisió els horitzons de 
la veritable alegria. Després del naixement de Jesús, un àngel és enviat a donar un missatge 
als pastors, que dormen al ras i vigilants. Els seus protagonistes no tenen protecció i són 
pobres. A més estan en alerta, perquè sense estar desperts no hi ha consciència possible. 
L’àngel els diu: «No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una 
gran alegria: avui, a la ciutat de David, us ha nascut el Salvador, que és el Messies, el 

Missatge nadalenc de la CONFER enviat pel seu president 

L’alegria del Nadal 
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Senyor. Això us servirà de senyal: trobareu un 
infant faixat amb bolquers i posat en una 
menjadora.» 

Primer pas per gaudir de l’alegria, treure la por 
i el temor, que danyen tant la nostra vida 
espiritual. Segon, trobar una raó que, com una 
font interior, faci brollar amb força les aigües 
transparents. Nadal és connectar amb Déu, 
que habita en la pregonesa del cor. Més enllà 
de les idees i dels sentiments religiosos, on 
sovint hi ha pugnes i desencontres. Aquest és 
l’autèntic regal de cada Nadal, que acostuma a 
passar inadvertit. Cal dormir al ras i estar 
vetllant per advertir-lo. Aquesta és la gran 
alegria per a cadascú i per a tot el poble. La 
presència de Déu al cor humà. Si algú arriba a 
connectar amb ell, haurà arribat a la font de 

l’alegria. No es tracta de conquistar, sinó de deixar-se envair. Un camí de contemplació, on 
les paraules es redueixen a la seva essència. La trobada es produeix en el silenci de la nit. 
Tota alegria acostuma a tenir senyals i indicadors. El signe que s’ofereix als pastors és un 
infant nounat, faixat amb bolquers i posat en una menjadora. Van molt de pressa. Quan algú 
descobreix el sentit profund de la vida, no es pot aturar. La por paralitza, però el 
descobriment impulsa. Veuen l’infant al costat de Maria i Josep. Comproven ells mateixos —
ningú no ho pot fer per un altre— que la infància espiritual, la pobresa i l’amor són signes 
inequívocs de l’alegria veritable. 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 
Missatge de Nadal 2013 del germà superior general marista 
 

En África existe lo que se llama UBUNTU. Tiene que ver con la esencia del ser humano, es 
parte del regalo que África dará al mundo. Abarca la hospitalidad, el cuidado de los otros, el 
ser capaz de cualquier cosa por el bien de los demás. Creemos que una persona es persona 
a través de otra persona, que mi humanidad está enlazada, conectada con la tuya de 
manera inextricable. Arzobispo Desmond Tutu  
 
Cada vez que he estado en África me ha impresionado la extraordinaria capacidad de 
acogida de sus pueblos. Vayas donde vayas, te encuentras con gente caminando, que 
responde a tu saludo con simpatía, alzando ambas manos, con las palmas dirigidas hacia ti. 
Para mí es un signo muy hermoso de hospitalidad, como diciendo: “Bienvenido; te acojo con 
los brazos abiertos. Como ves, no escondo nada en mis manos; sólo quiero tu bien”.  
Esa actitud de acogida tan natural y espontánea me parece una expresión, entre otras, de 
Ubuntu, palabra nguni de África austral, que hace referencia a nuestra común humanidad, al 
hecho de que todos estamos interconectados, y que, a causa de esta conexión, somos 
responsables los unos de los otros..  

Para los que provenimos de culturas donde se rinde culto al individualismo, sorprende esa 
manera de entender la vida, y hace pensar en valores sociales que se nos han ido quedando 
arrinconados, suplantados frecuentemente por una necesidad compulsiva de acumular 
bienes y protegerlos, así como por un egoísmo autorreferencial, bien escondido tras el 
incuestionable derecho a la “libertad personal”.  

Ubuntu: ens humanitzem a través dels altres 
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Navidad nos recuerda el carácter divino de toda persona humana, puesto que el Hijo de Dios 
con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre (Concilio Vaticano II). 
Sabemos que estamos habitados por el Misterio y, por tanto, compartimos lo más esencial 
de nuestras vidas, que se manifiesta en forma de bondad y amor. Así lo reconoce Nelson 
Mandela en su autobiografía: Siempre supe que en lo profundo del corazón humano hay 
misericordia y generosidad. Nadie nace odiando a otra persona a causa del color de su piel, 
su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si puede aprender a odiar, 
también se les puede enseñar a amar, puesto que el amor brota más naturalmente del 
corazón humano que su opuesto. Incluso en los momentos más horribles en la cárcel, 
cuando se nos llevaba hasta los límites de nuestra resistencia, podía ver una chispa de 
humanidad en uno de los guardianes, quizás por un segundo, pero me bastaba para 
animarme y continuar. La bondad humana es una llama que se puede esconder, pero jamás 
apagar.  

 Sí, nuestras vidas están estrechamente interconectadas de manera misteriosa, pero real. 
Justamente por eso, los participantes en la Conferencia general el pasado mes de 
septiembre en ND de l’Hermitage, nos 
dejamos interpelar por la realidad de 
niños y jóvenes, particularmente la de 
quienes se encuentran en situaciones 
de mayor vulnerabilidad en diferentes 
partes del mundo. Convencidos de la 
actualidad de nuestra vocación a una 
fraternidad universal, reafirmamos 
nuestro compromiso de servicio y 
disponibilidad sin fronteras, a los pies 
de Nuestra Señora de Fourvière.  

Por otra parte, nuestra opción por vivir 
en comunidad expresa visiblemente 
nuestra conexión e interdependencia. 
Así lo entendieron nuestros mártires, 
recientemente beatificados, cuando decidieron compartir la suerte de sus hermanos de 
comunidad, incluso cuando tenían posibilidades de evitarla.  

Creo además que la próxima celebración de la Asamblea Internacional de la Misión Marista 
en Nairobi (Kenia), como conclusión de un proceso desarrollado conjuntamente por 
hermanos y laicos en los cinco continentes, nos permitirá experimentar de manera concreta 
el significado de Ubuntu, para después aplicarlo a nuestra vida cotidiana.  

Otra oportunidad para vivir a fondo nuestra dimensión internacional va a ser el proceso que 
nos llevará hasta la celebración del bicentenario marista, el año 2017. El día 28 de octubre 
de 2014, aniversario del encuentro del P. Champagnat con el joven Montagne, factor 
desencadenante de la fundación del Instituto, se abrirá un ciclo de tres años como 
preparación a ese acontecimiento. La reciente inauguración de la casa de La Valla 
renovada, allí donde empezó esa pequeña comunidad con horizonte universal, nos invita a 
esforzarnos hoy por un nuevo comienzo, fieles a los orígenes y a la tradición, pero 
encarnados en el hoy y en el aquí que nos toca vivir.  

Ubuntu: yo soy porque nosotros somos. Es decir: nos humanizamos a través de los demás. 
Y justamente porque cada uno es parte inseparable del tejido de la humanidad, lo que uno 
hace o deja de hacer tiene consecuencias en las vidas de los demás.  

Por ejemplo, viendo los humildes comienzos en La Valla, nadie se podía imaginar que el 
Instituto se iba a extender por los cinco continentes e iba a influir en las vidas de tantos niños 



12 
 

 

y jóvenes. También fue difícil para muchos imaginar la extraordinaria fuerza transformadora 
que se encerraba en aquel pequeño hijo de María y José, llamado Jesús.  

Ojalá que la celebración de esta Navidad de 2013 nos ayude a tomar conciencia de nuestra 
interdependencia y de nuestra responsabilidad de hacer del planeta tierra un mundo más 
habitable y fraterno, más justo y solidario, mientras celebramos el nacimiento de Jesús, 
quien, compartiendo plenamente nuestra humanidad, hizo cambiar de manera humilde y 
discreta, muchos aspectos del rumbo de la historia.  

¡Feliz Navidad!  
Emili Turú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’alegria de l’Evangeli en la vida consagrada 
 

La Junta Directiva de l’URC invita 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 
 

 
 

“El Sínode demana a tots els homes i les dones religiosos i membres d’instituts seculars 
que visquin la seva identitat de persones consagrades radicalment i amb alegria” 
 

Sínode de la Nova Evangelització - Proposició 50: La vida consagrada 
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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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Encara “no hi ha lloc per a ells” 
ni a Betlem ni a Lampedusa. 
 
Nadal és un sarcasme? 
“Si el teu Regne no és d'aquest món”, 
qué véns a fer aquí 
subversiu, esgarriacries? 
 
Per ser el Déu-amb-nosaltres 
has de ser-ho en la impotència, 
amb els pobres de la Terra, 
així, petit, així, 
nu de tota glòria, 
sense altre poder que el fracàs, 
sense altre lloc que la mort, 
però sabent que el Regne 
és el somni del teu Pare, 
i també és el nostre somni.  
 
Encara hi ha Nadal, 
en la Pau de l'Esperança, 
en la vida compartida, 
en la lluita solidària, 
¡Regne endins, Regne endins! 
 
Nadal 2013 /Any nou 2014 
 

 

 

El dia 30 de novembre, la família 
lasal·liana de Catalunya es reuní al Casal 
La Salle de Sant Martí Sesgueioles per 
celebrar l’Acció de Gràcies pels Germans 
Màrtirs de la Institució, Beatificats el passat 
13 d’octubre a Tarragona. En el marc de la 
Cripta martirial, on reposen molts dels 
Beats Germans Màrtirs, s’inicià la 
celebració amb una pregària i l’encesa dels 
llantions col·locats davant els sis sarcòfags 
que guarden les venerables despulles. El 
Gmà. Josep Guiteras, Visitador Auxiliar del 
Sector Catalunya dirigí als assistents les 
següents paraules de benvinguda i 
salutació: “Avui i aquí, ens tornem a 
trobar en un acte que vol ser molt 
fratern, familiar, emotiu i ple 
d’agraïment i reconeixent a les seves 

Nadal 2013 -  Pere Casaldàliga 

Trobada d’Acció de Gràcies 
per la Beatificació dels Germans Màrtirs de La Salle 
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vides i a la seva mort per causa de ser religiosos educadors, Germans de les Escoles 
Cristianes i ser fidels a la seva vocació religiosa fins a la fi amb el martiri. El punt 
culminat de la nostra jornada ben segur que serà la Missa d’Acció de Gràcies a Déu 
per la seva beatificació i pel seu reconeixement com a Beats per la nostra Santa Mare 
Església. Però, també, la nostra trobada familiar i fraterna tindrà uns altres moments 
de pregària, reflexió, informació, vivència, reconeixement, agraïment i convivència 
joiosa, tal com indica el programa previst per a aquesta jornada tan especial. 
Agraïment, sobretot, ja que sempre tenim moltes coses per agrair i, més encara, quan 
fem referència a situacions personals tan intenses, vives i colpidores. 

Tot seguit el Pare Màxim Muñoz, C.M.F., President de la URC, dirigí als assistents una 
profunda i emotiva reflexió entorn del “Fet Martirial”, convidant-nos a ser “Ferms i valents 
testimonis de Fe”, com ho foren tots els màrtirs. 
 
El Gmà. Josep Guiteras volgué agrair a tots els qui han aportat el seu granet de sorra, al 
llarg dels temps, fent possible la Beatificació dels Germans Màrtirs. Agraí als Germans 
Postuladors la feina realitzada durant molts anys. Es recordaren els Germans “màrtirs” que 
per diversos motius no han estat Beatificats i també als Germans que moriren sent soldats a 
l’inici de la guerra. Un record també pels capellans de les Comunitats i/o Col·legis que també 
donaren la vida per la fe, així com diversos seglars, professors i empleats dels centres 
educatius lasal·lians. S’agraí també l’ajuda i protecció que moltes famílies prestaren als 
Germans en aquells moments tan crítics. Una ofrena floral clogué aquesta primera part de 
l’acte. 

 
Després d’un breu descans, la Coral-Orquestra “In crescendo” del col·legi la Salle 
Mollerussa oferí als assistents un seguit d’interpretacions musicals. 
 

A les 13h en retrobàrem de nou a la Cripta Martirial per celebrar l’Eucaristia. Un àpat de 
fraternitat clogué la Trobada. 
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La Pontifícia Acadèmia per la Vida acaba de 
nomenar la religiosa i metgessa catalana 
Margarita Bofarull membre d'aquest dicasteri. En 
aquests moments ja són tres els docents de la 
Facultat de Teologia de Catalunya que són 
membres d'organismes vaticans, ells són Xavier 
Morlans; Francesc Torralba; i Margarita Bofarull. 
Bofarull va néixer a Barcelona el 2 de Febrer de 
1961. És religiosa de la Societat del Sagrat Cor 
de Jesús, provincial de la província d'Espanya 
Nord de la seva orde des de 2005 a setembre de 
2011. Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la 
Universitat de Barcelona, 1985. Llicenciada en 
Teologia, especialitat Moral, per la Facultat de 
Teologia de Catalunya, 1994. Post Grau en 
Medicina Tropical per la Universitat de Barcelona 
(Hospital Clínic) 1995. Vicepresidenta de 
CONFER Espanya (des de novembre 2009). 
Professora de la Facultat de Teologia de 
Catalunya i de la Universidad Centroamericana 
“José Simeón Cañas” (UCA) de El Salvador.  

Flama.info, 18 des. 13 

El Papa Joan Pau II va instituir la Pontifícia Acadèmia per la Vida amb el Motu proprio Vitae 
Mysterium l'11 de febrer de 1994. 

Els objectius de l'Acadèmia són: estudiar, informar i formar sobre els principals problemes de 
biomedicina i de dret, relatius a la promoció i a la defensa de la vida, sobretot en la relació 
directa que aquests tenen amb la moral cristiana i les directives del Magisteri del'Església. 
Perrealitzar aquestes finalitats, l'octubre de 1994 es va instituir la fundació "Vitae Mysterium". 

L'Acadèmia per la Vida té autonomia pròpia, i manté relacions amb el Pontifici Consell per a 
la Pastoral dels Agents Sanitaris i amb diversos dicasteris de la Cúria Romana 
compromesos amb el servei a la vida. 

Els membres de l'Acadèmia són nomenats pel Papa, que s'esforça a representar les 
diferents branques de les ciències biomèdiques, més particularment les relatives a la 
promoció i defensa de la vida. També pot designar membres corresponsals que treballin en 
altres àmbits. 

L'assemblea plenària de l'Acadèmia es reuneix habitualment durant el mes de febrer. 

El seu primer president va ser el Professor Jérôme Lejeune, mort l'abril de 1994. A 
continuació, l'Acadèmia va ser presidida pel Doctor Juan de Dios Vial Correa, xilè. Va 
comptar amb l'ajuda d'un vicepresident, el Bisbe Elio Sgreccia, secretari del Pontifici Consell 
per a la Família i d'un Consell Directiu de cinc Acadèmics pontificis. 

El 2005, Joan Pau II va nomenar president de l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida (PAV) al 
bisbe Elio Sgreccia - fins llavors vicepresident de l'organisme-. Igualment va designar 

Margarita Bofarull 

nomenada membre de la Pontifícia Acadèmia per la Vida 
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canceller de la PAV Ignacio Carrasco de Paula. A continuació va presidir l'Acadèmia 
monsenyor Rino Fisichella. Monsenyor Jean Laffitte va ser vicepresident. 

El 2010, Benet XVI va nomenar president a monsenyor Carrasco de Paula. Pertanyen a 
l'Acadèmia 70 Membres -nomenats pel Papa-, que representen les diferents branques de les 
ciències biomèdiques i aquelles que estan estretament relacionades amb els problemes que 
afecten la promoció i defensa de la vida. També hi ha membres honoraris i membres 
corresponents que treballen en instituts i centres d'estudi sobre la cultura de la vida. El 
Consell Directiu nomena un secretari que, sota la direcció del President, coordina 
l'organització dels treballs de l'Acadèmia. 

 

 

Sant Francesc Xavier, Sant Ignasi i Sant Pere Favre 

 
Jesuïtes - Pere Favre, jesuïta francès, És un dels primers companys d'Ignasi de Loiola i el 
primer sacerdot de la Companyia de Jesús. Home de diàleg i precursor de l'ecumenisme, ha 
estat destacat pel Papa Francesc com a model de vida i sacerdoci. 

Aquest dimarts 17 de desembre, el Papa Francesc ha extès a l'església universal el culte 
litúrgic en honor del beat Pere Favre, sacerdot de la Companyia de Jesús, en inscriure'l al 
catàleg dels sants. Ho ha fet en el transcurs de l'audiència privada al cardenal Angelo 
Amato, prefecte de la Congregació per la Causa dels Sants.  

Pere Favre va néixer a l'Alta Saboia el 1506 i va néixer a Roma l'any 1546. Va conèixer 
Ignasi de Loiola a Paris, i amb ell compartia habitació junt amb Francesc Xavier durant els 
anys de la seva formació universitària. Ordenat sacerdot l'any 1534, forma part del grup dels 
sis primers companys d'Ignasi que, aquell mateix anys a Montmartre van fer vots de 
pobresa, castedat i de treballar a Terra Santa. A Pere Favre se li reconeix una gran capacitat 
per consolar i animar, és considerat un mestre dels exercicis espirituals. Va ser un jesuïta 
exemplar del seu temps, un dels més brillants intel·lectualment i al mateix temps, humil i 
disposat a servir i ajudar als altres.  

Treballador incansable, al llarg dels seus 40 anys de vida, la seva activitat va ser intensa i va 
recórrer gran part d'Europa responent a les missions a les que va ser enviat: professor de 
Teologia i Sagrada Escriptura a Roma, va participar als diàlegs entre catòlics i protestants a 

El Papa canonitza al jesuïta Pere Favre 
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Worms i Ratisbona, va ser assistent del nunci papal a Alemanya i professor la Universitat de 
Mainz. Va treballar per l'extensió de la Companyia de Jesús a Alemanya, als Països Baixos i 
a Espanya.  

És considerat com un precursor de l'ecumenisme per la manera com va afrontar un temps en 
què l'Església va patir grans desafiaments i disputes doctrinals. El seu testimoni és el d'un 
autèntic "contemplatiu en l'acció", per la seva incansable activitat i la seva gran capacitat de 
comunicació espiritual amb les persones. Tot això es reflecteix en el seu Memorial o Diari 
Espiritual, en el que recull les seves experiències. 
 

Model de vida i sacerdoci 
El Papa Francesc, en l'entrevista a diverses publicacions de la Companyia de Jesús, es va 
referir a Pere Favre com un dels jesuïtes que més l'han impressionat i que constitueixen per 
a ell un vertader model de vida. El Papa ha destacat de Favre "el diàleg amb tots, fins i tot 
amb els més llunyans i amb els adversaris; la seva pietat senzilla, certa probable ingenuïta, 
la seva disponibilitat immediata, el seu atent discerniment interior, el ser un home de grans i 
fortes decisions que feia compatible amb ser dolç". El seu testimoni és exemple de sacerdoci 
per avui, el del sacerdot que no és funcionari sinó pastor, com ha demanat recentment el 
Papa Francesc: al servei de les persones, capaç de trobar Déu en totes les coses i amb 
capacitat de proximitat i comprensió cap a totes les persones, especialment les que 
pateixen.  
 

 

 

 

El passat 14 desembre ens varem aplegar a l’escola Vedruna-Àngels 
38 responsables de Pastoral Juvenil i Vocacional de 27 congregacions 
per fer una matinal de reflexió.  

En Jordi Collet sociòleg i professor de la Universitat de Vic ens va fer 
una presentació dels joves avui i d’alguns aspectes a tenir en compte a 
l’hora de proposar-los la fe.                                                       

Tots i totes portàvem dubtes i interrogants, el ponent també, en acabar, 
no es van perfilar solucions, però sí l’oportunitat de reflexionar sobre el 
fet i prendre algunes idees base des d’on iniciar el treball   
 

 Pocs plans, i més itineraris. Som pelegrins. 

 Cercar un model més iniciàtic, que parteix de les necessitats dels joves i no dels 
nostres objectius. 

 Ser conscient que sovint el sagrat va per un camí diferent a l’Institucional. 

 La metàfora de la porta:  L’adult és una porta que permet veure, viure i fer 
experiències del transcendent 

 Observar la Brúixola, és a dir: estar en constant recerca dels nous llenguatges i 
motivacions dels joves. 

 
La segona part del matí fou dedicada a compartir entre nosaltres, amb una dinàmica creativa 
e participativa,   com  ens trobem, com ens sentim, quines són les nostres il·lusions, les 
nostres esperances, els nostres dubtes, les nostres pors...  
I començarem a reflexionar i proposar, sense cap objectiu concret, possibles pistes per a fer 
un treball més intercongregacional en el camp de la PJV. Ja hem fet un primer pas, ara ens 
cal seguir avançant. 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
Jornada de reflexió i d’intercanvi 
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Esperem i confiem en poder continuar en aquesta direcció i, per tant, a tots aquells/es que 
vulgueu seguir reflexionant amb nosaltres,  apunteu a la vostra agenda la propera reunió de 
la vocalia.  (22 gener a les 19.00 als locals de la URC –plaça Urquinaona). 
 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
URC 
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L’entitat, que representa les famílies de 260.000 alumnes catalans, ha aconseguit un 
ampli suport contra la manca de consens de la LOMCE  

La Confederació Cristiana d’Associacions 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 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.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
comunicacio@escolacristiana.org | sgallego@escolacristiana.org 

La CCAPAC sol·licita audiència al ministre Wert 

per lliurar-li el manifest pel consens educatiu 
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9 de desembre de 2013  

Les propostes del moviments socials marquen el rumb a seguir en aquest canvi 
d’època  

Òscar Mateos, responsable de l’àrea social de Cristianisme i Justícia i professor de la 
Universitat Ramon Llull i Jesús Sanz, professor d’antropologia social de la Universidad 
Complutense de Madrid, acaben de publicar el quadern “Canvi d’època, canvi de rumb?”  

El món que hem conegut aquestes darreres dècades sembla que s’estigui ensorrant a 
marxes forçades, al mateix temps que emergeixen noves formes d’organització i participació 
des de la societat civil. El paper dels moviments socials pot ser fonamental en l’articulació 
d’una ciutadania organitzada que lideri un canvi “des de baix” i generi una transformació 
social necessària per superar el moment actual.  

És per això que Cristianisme i Justícia ha vist necessari dedicar el seu darrer quadern a 
l’anàlisi de les característiques dels moviments socials i de les propostes de transformació 
que estan plantejant.  

Sota el títol “Canvi d’època, canvi de rumb?”, Òscar Mateos i Jesús Sanz comencen 
situant-nos en el context actual i les seves possibles causes, per passar després a la 
descripció de l’origen i les característiques dels nous moviments socials. Finalment, els 

autors analitzen algunes de les principals 
propostes que són avui objecte de 
discussió i de debat en aquests 
moviments.  

Precarització, fractura social i crisi 
institucional  

El moment actual està marcat pel domini 
d’un capitalisme financer i especulatiu, la 
precarització del mercat laboral, les 
retallades en despesa social, un fort 
creixement de la desigualtat i una 
creixent desafecció política i institucional.  

L’escenari actual és, segons els autors, el 
resultat de l’esquerda de dos contractes socials: l’econòmic i el consens de la transició, que 
han regulat la nostra vida en les últimes dècades, així com per un desplaçament del poder 
de la política a les finances.  

Davant aquesta situació, l’emergència dels moviments socials, que té el seu moment clau de 
visibilitat en el 15M, esdevé una forma d’expressió ciutadana d’insatisfacció i al mateix temps 
de voluntat d’empoderament social. El seu valor principal, segons els autors, és el de 
retornar a la societat el debat: la necessitat d’entendre què passa, de posicionar-se i de 
cercar alternatives.  

La ruptura d’un monopoli  

Els moviments socials s’han erigit en un actor clau, caracteritzat pel seu funcionament en 
xarxa i per la seva demanda de més democràcia i justícia social. Per als autors, “internet i 
les xarxes socials han estat les eines clau en les mobilitzacions, però no, com a 
vegades es confon, la seva causa”.  

Cristianisme i Justícia analitza les aportacions dels moviments socials 
en un moment de crisi social i política 
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“La seva centralitat” –diuen els autors- “està en la ruptura, segurament irreversible, 
d’un doble monopoli: el de la forma de fer política, a través dels partits polítics i de les 
institucions, i el de la forma de comunicar, a través dels mitjans de comunicació de 
masses”.  

“Sí, es pot!”: Aportacions i propostes dels moviments socials  

Però, més enllà de les demandes, els moviments socials tenen propostes a fer? Amb lema 
“Sí, es pot” els moviments socials insisteixen en l’existència d’alternatives a les polítiques 
imperants i proposen accions concretes per a la superació del model econòmic i productiu 
actual. Les seves propostes són, per als autors, l’horitzó a seguir per a fer possible un canvi 
de rumb.  

El quadern presenta algunes d’aquestes propostes i línies de treball:  

Davant la crisi de la representativitat, passar d’una democràcia de baixa intensitat a una 
democràcia d’alta intensitat, amb més participació en la gestió dels assumptes comuns i una 
altra manera d’entendre la política. Això passa, segons el quadern, per la creació de formes 
d’innovació política que estenguin la participació ciutadana a tots els nivells.  

Determinar responsabilitats sobre el deute per tal de debatre sobre la legitimitat d’aquest 
deute i quines han de ser les condicions del seu pagament.  

Un model fiscal més just i progressiu, la lluita contra el frau fiscal i l’especulació financera.  

L’aposta pels béns comuns i la sobirania alimentària.  

Repensar el món del treball: revisió de les relacions salarials per frenar l’esquerda salarial, 
mesures de repartiment de l’ocupació, apostar pel cooperativisme i l’economia social, 
establir una renda bàsica de ciutadania, el reconeixement dels treballs no remunerats com el 
treball de cura,...  

Fer front a la crisi ecològica, orientant l’economia cap a un model productiu que tingui en 
compte els límits ecològics del planeta i apostant per visions com la del decreixement.  

Els autors conclouen que no és possible una proposta de canvi si no es 
tenen en compte els límits ecològics, i més i millor democràcia per fer 
front a la crisi de representativitat en la que ens trobem. Aquest text 
també posa de relleu la importància fonamental dels processos socials 
que sorgeixen “des de baix” com a motor de canvi social. En definitiva, 
el quadern aporta claus per a la reflexió i la transformació en un 
moment de profunds canvis socials.  

Jesús Sanz Professor d'Antropologia Social a la Universidad 
Complutense de Madrid. Els seus principals temes d'interès estan relacionades amb els 
moviments socials, el vincle entre migració i desenvolupament, i el consum responsable. És 

membre de diferents organitzacions i moviments socials relacionats 
amb el consum responsable, la sobirania alimentària i el moviment 
ecologista.  

Oscar Mateos Responsable de l'àrea social de Cristianisme i Justícia i 
professor de cooperació i desenvolupament de la Universitat Ramon 
Llull. Els seus principals àmbits d'interès estan relacionats amb la pau, 
la seguretat i el desenvolupament a l'Àfrica Subsahariana o els 
moviments socials i el canvi social. Amb CiJ ha publicat "Àfrica, el 
continent maltractat" (Quadern n º 137). Té el bloc "Todo es posible":  
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ARA Barcelona | 15/12/2013  

Durant l'homilia d'aquest diumenge, ha defensat la consulta del 2014 i el dret a promoure-la, 
en contraposició amb la cúpula eclesiàstica espanyola 

L'Abadia de Montserrat ha mogut fitxa. Després que la Conferència Episcopal titllés de 
"moralment inacceptable" un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, en l'homilia 
d'aquest diumenge l'abadia n'ha defensat la legitimitat i el dret a promoure-la. 

"L'any vinent serem consultats sobre la nostra identitat com a poble de Déu. Aquests darrers 
anys els nostres bisbes han reiterat que reconeixien la personalitat i els trets nacionals 
propis de Catalunya, en el sentit genuí de l'expressió. I defensaven el dret a reivindicar i 
promoure tot el que això comporta, d'acord amb la doctrina social de l'Església. Per això ens 
dol que el camí que segueix el nostre poble sigui considerat per a alguns cristians imprudent 
i moralment inacceptable", ha clamat el pare Salvador Plans durant l'homilia. 
 
Rebuig de la Conferència Episcopal 
La Conferència Episcopal Espanyola va advertir dissabte per boca de José María Gil 
Tamayo que "pretendre unilateralment alterar l'ordenament jurídic [espanyol] en funció d'una 
determinada voluntat de poder local o de qualsevol altre tipus és inadmissible", a més de 
"moralment inacceptable". 

 

 

TRASPÀS  DEL CARDENAL RICARD MARIA CARLES I GORDÓ, ARQUEBISBE EMÈRIT 
DE BARCELONA  
 

 A la matinada d’avui, dia 17 de desembre 
de 2013, ha mort a Tortosa, a l’edat de 87 
anys, el cardenal Ricard Maria Carles i 
Gordó, arquebisbe emèrit de Barcelona.  
 
El cardenal Ricard Maria Carles va néixer a 
València el 24 de setembre de 1926. 
Realitzà els estudis primaris a l’escola de 
les Teresianes i el batxillerat al col·legi de 
Sant Josep dels pares jesuïtes, a València, 
i la carrera eclesiàstica al seminari de la 
diòcesi. Fou ordenat  prevere el 29 de juny 
de 1951 i dos anys després es llicencià en 
dret canònic a la Universitat Pontifícia de 
Salamanca. Exercí càrrecs parroquials, fou 

conseller de la JOC i responsable de la formació dels diaques, consiliari de pastoral familiar i 
delegat episcopal per al clergat. 
 
Va ser nomenat bisbe de Tortosa el 6 de juny de 1969 i consagrat el 3 d’agost del mateix 
any. Convocà un sínode (1984-88) les conclusions del qual es publicaren el 1989. Nomenat 

L'abadia de Montserrat, "dolguda" amb les crítiques de la Conferència 
Episcopal al dret a decidir 

Dues notes del Gabinet d’Informació de l’Església a Catalunya 

CARDENAL RICARD MARIA CARLES I GORDÓ 
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arquebisbe de Barcelona l’any 1990, renovà els estatuts dels consells presbiteral i pastoral i 
hi situà sobretot laics, i es féu elegir cinc bisbes auxiliars (Joan Carrera, Carles Soler, Pere 
Tena, Jaume Traserra i Joan Enric Vives). Creà l’Institut de Teologia Espiritual. El 1992 
publicà el pla pastoral, fonamentat en la identitat, la comunió i l’evangelització. El seu 
magisteri es troba recollit en les obres Fe i cultura (1990) i Cartes de la vida estant (1994). 
Es preocupà especialment pel foment de les vocacions, la marginació social i la pastoral 
coordinada de l’arquebisbat. L’any 1994, en el consistori del 26 de novembre, va ser creat 
cardenal amb el títol Santa Maria Consolatrice al Tiburtino. L’any 1995 el papa Joan Pau II el 
nomenà membre del consell de cardenals per a l’estudi dels problemes econòmics i 
organitzatius de la Santa Seu. L’any 2001, i d’acord amb el previst en el Dret Canònic, va 
presentar la dimissió del seu càrrec arquebisbal, que no li fou acceptada fins el 15 de juny de 
2004, quan va ser substituït, com a arquebisbe de Barcelona, pel fins aleshores arquebisbe 
de Tarragona, Lluís Martínez Sistach. 
 
Ha estat vicepresident de la Conferència Episcopal Tarraconense i bisbe delegat de l’àmbit 
de la Família i en la Conferència Episcopal Espanyola n’ha estat també vicepresident i 
membre del Comitè Executiu, a més de formar part de distintes comissions episcopals.  

 
EXÈQUIES I ENTERRAMENT DEL CARDENAL ARQUEBISBE EMÈRIT DE 
BARCELONA, RICARD MARIA CARLES 
 
El cardenal arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, ha anunciat, en roda de 
premsa, que la capella ardent del cardenal Ricard Maria Carles, traspassat aquesta 
matinada a Tortosa, quedarà instal·lada avui, a la catedral de Tortosa, des de la una del 
migdia fins a les 20 h. 
 
Demà, dimecres dia 18, les seves despulles seran traslladades a la catedral de Barcelona, 
on la capella ardent quedarà instal·lada des les 11 fins a les 21 h. El dia següent, dijous dia 
19 de desembre, a les 11 h, a la mateixa catedral de Barcelona, tindrà lloc la missa exequial.  
 
Tot seguit, les despulles del cardenal Ricard Maria Carles seran traslladades a la ciutat de 
València, on, per expressa voluntat seva, serà enterrat a la capella de la Mare de Déu dels 
Desemparats. 

Barcelona, 17 de desembre de 2013 
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Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor OCDE (Organització per a la Cooperació i el Deenvolupament 
Econòmics) 

36 
Títol Programa per a l’avaluació internacional d’Alumnes (PISA 2012) 

Informe espanyol 

Data Desembre de 2013 

Font http://www.oecd.org/pisa/ 

Publicat 19 de desembre 2013 
 
 
 
 

Posem a l’abast dels nostres lectores l’informe PISA que afecta Espanya. Un informe que 
proporciona dades d’interès, però que cal acollir de forma crítica i sense dogmatismes. Pot 
llegir-se en un rerefons de competitivitat malaltissa tot perdent l’horitzó d’una educació 
integral i ponderada. Altres aspectes poden ser molt útils a la reflexió pedagógica. 

 
 

 
L’alegria del Nadal  

Ara que el Papa Francesc ens recorda que "l'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida 
sencera dels qui es troben amb Jesús" i ens demana d’aprofundir en l’alegria i la joia de la 
fe, reivindiquem també l’alegria del Nadal. Una alegria que, més que embolcall fugisser i 
banal, ha de ser fruit del goig intern de la trobada amb Jesús, qui té el poder de canviar la 
nostra vida amb la força de l’amor. És la trobada amb Aquell que ens ha estimat primer, fins i 
tot abans de qualsevol forma de consciència per part nostra.  

  

fecc informa 16.12.2013, núm. 494: “L'alegria del Nadal” 

Servei de Documentació: «Informe PISA» 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.oecd.org/pisa/
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Que el Nadal, amb l’infant Jesús -aquest Déu fet home i nascut pobre a Betlem-, sigui un 
moment per reviure o viure més a fons aquest encontre amb Ell. Acostem-nos-hi despullats 
de tot i amb la innocència de l’infant, tal com a Ell el reviurem aquests dies.  

En aquest darrer fecc informa del 2013, us trametem els millors desigs per a tota la 
comunitat educativa de les escoles cristianes i, per a cada lector, el desig que tingueu un 
bon i sant Nadal i unes bones festes també en l'àmbit personal i familiar.  

Tria Escola Cristiana  

La previsió és que el calendari de preinscripció i matrícula per al proper curs sigui similar al 
d’enguany. Això suposaria que el període de presentació de sol·licituds per als 
ensenyaments bàsics i obligatoris seria del 10 al 21 de març.  

Tot i que la captació d’alumnes és una tasca permanent, el moment culminant de cada 
any és precisament el període de presentació de sol·licituds. Per això, les setmanes prèvies 
són moments forts de les campanyes de comunicació de les escoles.  

Tal com hem anat apuntant, des de la FECC endegarem una campanya per reforçar el que 
ja feu les escoles amb la finalitat que el major nombre de famílies considerin l’opció 
Escola Cristiana per escolaritzar-hi els fills i per tal que tots aquells que es puguin 
sentir identificats o atrets per aquesta oferta acabin triant Escola Cristiana. Aquesta 
campanya es desenvoluparà entre el 21 de gener i el 21 de març i, més intensament, durant 
el mes de febrer.  

Aquesta serà una de les prioritats de les escoles i també de la FECC per al proper trimestre. 
Per tot plegat, us recordem els cursos de màrqueting que tenim programats. D’altra banda, 
també fem esment de la reunió de responsables d’institucions titulars que hem convocat per 
demà, en què s’abordarà, entre altres, la qüestió referida a la campanya.  

En reprendre la publicació d’aquest butlletí després de les festes nadalenques, seguirem 
insistint en aquesta línia. El repte és important i no ens farà res fer-nos pesats. 

 

 

Des d'aquest 
diumenge es pot 
visitar l'exposició 

ArtSolidari. De la mà 
de l’Obra Social Sant 

Joan de Déu, 
l'Hospital Sant Joan 
de Déu esdevé una 

gran sala d’exposició 
benèfica que reuneix 

51 nous artistes. 

Enguany, ArtSolidari 
arriba a la seva 41a 

edició i agrupa, entre 
d'altres, les 

aportacions creatives de Juan Genovés, Sixe Paredes, Pilarín Bayés, Cristina Batllori, 
Tatiana Blanque, Guinovart, Artigau, Candelaria i Martí Bofarull. 

 

51 pintors exposen art solidari a Sant Joan de Déu 
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    GENER | 2014 

7 dm URC - Junta directiva 

13 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 ds Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

20 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
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