
    
 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Barcelona, 16 de gener de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Setmana de pregària per la Unitat: : «¿És que el Crist està dividit?» 

Nou Superior general de la Congregació de Sant Pere ad 
Víncula 

«Emigrants i refugiats: vers un món millor» 
Conferència de P. Juan Carlos Martos, cmf : “Com acompanyar 

el desvetllament vocacional en el creixement de la fe” 
Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 
Criteris formatius en l’ús de la tecnologia i de les xarxes socials 

en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 
Setge de 1714: les benedictines van tenir un paper primordial  
Valls acomiada les germanes de la Sagrada Família d'Urgell 

després de 132 anys de servei a la ciutat 
Unes Humanitats amb futur 
Presentació de l’himne oficial de l’Aplec de l’Esperit  
Servei de Documentació: «¿És que el Crist està dividit?» 
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Data: 2 de febrer de 2014, diumenge 
Lema: L’alegria de l’Evangeli en la vida consagrada 
Proposta: celebració intercongregacional. 
Suggeriments:  

   participar en els actes que es programin a cada bisbat a través de les delegacions 
episcopals de vida consagrada 
 

   promoure a les parròquies en les celebracions eucarístiques una intenció per a la 
vida consagrada, una pregària per les vocacions i una motivació sobre el seu sentit a 
l’Església i a la societat. 

 trobar-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 i, fins i tot, un àpat. Organitzar-se espontàniament en aquesta línia. 

 

 

 
Els CLARETIANS  DE  CATALUNYA, amb motiu de la celebració de la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, organitzen, amb un suport de l’URC, una sessió de reciclatge oberta a 
religioses i religiosos,  
 

“Com acompanyar el 
desvetllament vocacional en el 
creixement de la fe” 

a càrrec del  

P. Juan Carlos Martos, cmf 
Responsable del Secretariat General de Pastoral 
Vocacional dels Missioners Claretians. 

 

Data: 1 de febrer de 2014, dissabte.  

Hora: 10h. del matí (atenció!*). (*) Avancem l’hora perquè a les 12h a la Catedral de 
Barcelona se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

Lloc: “Sala Claret” (Sant Antoni M. Claret, 45. Barcelona) 

Sessió oberta 

 

 
 

 

 

 

Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
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Desde el 28 de diciembre de 2013 al 4 de enero de 2014, 
hemos celebrado  en Barcelona  nuestro XXVIII Capítulo 
General.   
De los frutos producidos, destacamos  la elección del P. 
MANUEL FERNÁNDEZ CHAGUACEDA como Superior 
General. 
El P. Manolo, como es conocido entre nosotros, nació en la 
provincia de Zamora el año 1936. Realizó  sus estudios en 
Barcelona, Seminario de la Congregación, en la Universidad 
de Comillas, la Filosofía y Teología, y en Salamanca, 
Psicología. Ha sido varias veces Consejero General  y, en 
dos sexenios,  Vicario  General. 

 
Barcelona, Casa Generalicia, enero del año 2014.  
 
 
 

 

Missatge del papa Francesc per a la jornada mundial de l’emigrant i del refugiat 2014 

Benvolguts germans i germanes, 

Les nostres societats estan experimentant, com mai abans no s’havia esdevingut en la 
història, processos d’interdependència i interacció mútues a nivell global, que, si bé és veritat 
que comporten elements problemàtics o negatius, també tenen l’objectiu de millorar les 

Congregació de Sant Pere ad Víncula 

«Emigrants i refugiats: vers un món millor» 
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condicions de vida de la família humana, no sols en l’aspecte econòmic, sinó també en el 
polític i cultural. Tota persona pertany a la humanitat i comparteix amb la família dels pobles 
l’esperança d’un futur millor. D’aquesta constatació neix el tema que he escollit per a la 
Jornada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat d’enguany: «Emigrants i refugiats: vers un món 
millor.» 

Entre els resultats dels canvis moderns, el fenomen creixent de la mobilitat humana 
emergeix com un «signe dels temps»: així ho va definir el papa Benet XVI (cf. Missatge per a 
la Jornada Mundial de l’Emigrant i del Refugiat 2006). Si, per una part, les migracions posen 
de manifest sovint les mancances i llacunes dels Estats i de la comunitat internacional, per 
una altra, revelen també les aspiracions de la humanitat de viure la unitat en el respecte de 
les diferències, l’acollença i l’hospitalitat que fan possible la distribució equitativa dels béns 
de la terra, la tutela i la promoció de la dignitat i la centralitat de tot ésser humà. 

Des del punt de vista cristià, també en els fenòmens migratoris, així com també en altres 
realitats humanes, es verifica la tensió entre la bellesa de la creació, marcada per la gràcia i 
la redempció, i el misteri del pecat. El rebuig, la discriminació i el tràfic de l’explotació, el 

dolor i la mort es contraposen a 
la solidaritat i l’acollença, als 
gestos de fraternitat i de 
comprensió. Desperten una gran 
preocupació sobretot les 
situacions en què la migració no 
és només forçada, sinó que es 
realitza fins i tot a través de 
modalitats diferents de tràfic de 
persones i de reducció a 
l’esclavitud. El «treball esclau» 
és avui moneda corrent. Això no 
obstant, i malgrat els problemes, 
els riscos i les dificultats que 

s’han d’afrontar, allò que anima tants emigrants i refugiats és el binomi confiança i 
esperança; ells porten en el cor el desig d’un futur millor, no sols per a ells, sinó també per a 
les seves famílies i persones estimades. 

Què suposa la creació d’un «món millor»? Aquesta expressió no al·ludeix ingènuament a 
concepcions abstractes o a realitats inabastables, sinó que orienta més aviat a cercar un 
desenvolupament autèntic i integral, a treballar perquè hi hagi condicions de vida dignes per 
a tots, perquè sigui respectada, custodiada i conreada la creació que Déu ens ha lliurat. El 
venerable Pau VI descrivia amb aquestes paraules les aspiracions dels homes d’avui: 
«Veure’s lliures de la misèria, trobar amb més seguretat la pròpia subsistència, la salut, una 
ocupació estable; participar encara més en les responsabilitats, fora de tota opressió i a 
l’abric de situacions que ofenen la seva dignitat d’homes; ser més instruïts; en una paraula, 
fer, conèixer i tenir més per a ser més» (Cart. enc. Populorum progressio, 26 de març de 
1967, 6). 

El nostre cor desitja «quelcom més», la qual cosa no vol dir simplement conèixer més o tenir 
més, sinó sobretot ser més. No es pot reduir el desenvolupament al mer creixement 
econòmic, obtingut ben sovint sense tenir en compte les persones més febles i indefenses. 
El món només pot millorar si l’atenció primera està dirigida a la persona, si la promoció de la 
persona és integral, en totes les seves dimensions, inclosa l’espiritual; si no s’abandona 
ningú, compresos els pobres, els malalts, els presos, els necessitats, els forasters (cf. Mt 
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25,31-46); si som capaços de passar d’una cultura del rebuig a una cultura de l’encontre i de 
l’acollida. 

Emigrants i refugiats no són peons sobre el tauler de la humanitat. Es tracta de nens, dones i 
homes que abandonen o són obligats a abandonar les seves cases per moltes raons, que 
comparteixen el mateix desig legítim de conèixer, de tenir, però sobretot de ser «quelcom 
més». És impressionant el nombre de persones que emigra d’un continent a un altre, així 
com el d’aquelles que es desplacen dins els seus països mateix i les seves zones 
geogràfiques mateixes. Els fluxos migratoris contemporanis constitueixen el moviment de 
persones més vast, fins i tot de pobles, de tots els temps. L’Església, en camí amb els 
emigrants i els refugiats, es compromet a comprendre les causes de les migracions, però 
també a treballar per a 
superar els seus efectes 
negatius i per a valorar 
els positius en les 
comunitats d’origen, 
trànsit i destinació dels 
moviments migratoris. 

Alhora que animem el 
progrés vers un món 
millor, no podem deixar 
de denunciar per 
desgràcia l’escàndol de 
la pobresa en les 
diferents dimensions. 
Violència, explotació, 
discriminació, marginació, plantejaments restrictius de les llibertats fonamentals, tant dels 
individus com dels col·lectius, són alguns dels elements de pobresa principals que s’han de 
superar. Precisament aquests aspectes caracteritzen molts cops els moviments migratoris, 
uneixen migració i pobresa. Per a fugir de situacions de misèria o de persecució, cercant 
possibilitats millors o salvar la seva vida, milions de persones comencen un viatge migratori i, 
mentre esperen complir les seves expectatives, troben sovint desconfiança, foscor i exclusió, 
i són colpejats per altres desventures, sovint molt greus i que fereixen la seva dignitat 
humana. 

La realitat de les migracions, amb les dimensions que aconsegueix en la nostra època de 
globalització, demana ser afrontada i gestionada d’una manera nova, equitativa i eficaç, que 
exigeix en primer lloc una cooperació internacional i un esperit de solidaritat i compassió 
profundes. És important la col·laboració a diversos nivells, amb l’adopció, per part de tots, 
dels instruments normatius que tutelin i promoguin la persona humana. El papa Benet XVI va 
traçar-ne les coordenades afirmant que: «Aquesta política cal desenvolupar-la partint d’una 
col·laboració estreta entre els països de procedència i de destinació dels emigrants; ha 
d’anar acompanyada de normatives internacionals adequades capaces d’harmonitzar els 
diversos ordenaments legislatius, amb vista a salvaguardar les exigències i els drets de les 
persones i de les famílies emigrants, així com les de les societats de destinació» (Cart. enc. 
Caritas in veritate, 19 de juny de 2009, 62). Treballar plegats per un món millor exigeix 
l’ajuda recíproca entre els països, amb disponibilitat i confiança, sense aixecar barreres 
infranquejables. Una bona sinergia animarà els governants a afrontar els desequilibris 
socioeconòmics i la globalització sense regles, que estan entre les causes de les migracions, 
en les quals les persones no són tant protagonistes com víctimes. Cap país no pot afrontar 
per ell mateix les dificultats unides a aquest fenomen que, sent tan ampli, afecta en aquest 
moment a tots els continents en el doble moviment d’immigració i emigració. 
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És important subratllar a més que aquesta col·laboració comença ja amb l’esforç que cada 
país hauria de fer per a crear condicions econòmiques i socials millors a la seva pàtria, de 
manera que l’emigració no sigui l’única opció per a qui cerca pau, justícia, seguretat i 
respecte ple de la dignitat humana. Crear oportunitats de treball en les economies locals 
evitarà també la separació de les famílies i garantirà condicions d’estabilitat i serenitat per als 
individus i les col·lectivitats. 

Per últim, mirant la realitat dels emigrants i refugiats, voldria subratllar un tercer element en 
la construcció d’un món millor, i és el de la superació dels prejudicis i preconcepcions en 
l’avaluació de les migracions. De fet, l’arribada d’emigrants, de pròfugs, dels qui demanen 
asil o de refugiats, suscita en les poblacions locals sovint sospites i hostilitat. Neix la por que 
es produeixin convulsions en la pau social, que es corri el risc de perdre la identitat o la 
cultura, que s’alimenti la competència en el mercat laboral o, fins i tot, que s’introdueixin 
nous factors de criminalitat. Els mitjans de comunicació social, en aquest camp, tenen un 
paper de gran responsabilitat: a ells competeix, en efecte, desemmascarar estereotips i oferir 
informacions correctes, en les quals caldrà denunciar els errors d’alguns, però també 

descriure l’honestedat, rectitud i grandesa d’ànim de 
la majoria. En aquest aspecte cal que hi hagi per part 
de tots un canvi d’actitud envers els immigrats i els 
refugiats, el pas d’una actitud defensiva i recelosa, de 
desinterès o de marginació —que, al cap i a la fi, 
correspon a la «cultura del rebuig»— a una actitud 
que posi com a fonament la «cultura de l’encontre», 
l’única capaç de construir un món més just i fraternal, 
un món millor. També els mitjans de comunicació 
estan cridats a entrar en aquesta «conversió de les 
actituds» i a afavorir aquest canvi de comportament 
envers els emigrants i refugiats. 

Penso també en la Sagrada Família de Natzaret, que 
va haver de viure l’experiència del rebuig a l’inici del 
seu camí: Maria «va infantar el seu fill primogènit; el 
va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, 

perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l’hostal» (Lc 2,7). Encara més, Jesús, Maria i 
Josep van experimentar què significa deixar la pròpia terra i ser emigrants: amenaçats pel 
poder d’Herodes, van ser obligats a fugir i a refugiar-se a Egipte (cf. Mt 2,13-14). Però el cor 
maternal de Maria i el cor atent de Josep, custodi de la Sagrada Família, van conservar 
sempre la confiança que Déu mai no els abandonaria. Que per la seva intercessió, aquesta 
mateixa certesa estigui sempre ferma en el cor de l’emigrant i el refugiat. 

L’Església, responent al manament de Crist «Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los 
deixebles meus», està cridada a ser el Poble de Déu que abraça a tots els pobles i porta a 
tots els pobles l’anunci de l’Evangeli, perquè en el rostre de cada persona hi ha imprès el 
rostre de Crist. Aquí es troba l’arrel més profunda de la dignitat de l’ésser humà, que ha de 
ser respectada i tutelada sempre. El fonament de la dignitat de la persona no es troba en els 
criteris d’eficiència, de productivitat, de classe social, de pertinença a una ètnia o grup 
religiós, sinó en el fet de ser creats a imatge i semblança de Déu (cf. Gn 1,26-27) i, més 
encara, en el fet de ser fills de Déu; cada ésser humà és fill de Déu. En ell es troba impresa 
la imatge de Crist. Es tracta, doncs, que nosaltres siguem els primers a veure’l i així puguem 
ajudar els altres a veure en l’emigrant i en el refugiat no sols un problema que ha de ser 
afrontat, sinó un germà i una germana que han de ser acollits, respectats i estimats, una 
ocasió que la Providència ens ofereix per a contribuir a la construcció d’una societat més 
justa, una democràcia més plena, un país més solidari, un món més fraternal i una comunitat 



7 
 

 

cristiana més oberta, d’acord amb l’Evangeli. Les migracions poden donar lloc a possibilitats 
de nova evangelització, a obrir espais perquè creixi una nova humanitat, preanunciada en el 
misteri pasqual, una humanitat per a la qual cada terra estrangera és pàtria i cada pàtria és 
terra estrangera. 

Estimats emigrants i refugiats, no perdeu l’esperança que també per a vosaltres hi ha 
reservat un futur més segur, que en els vostres camins pugueu trobar una mà estesa, que 
pugueu experimentar la solidaritat fraternal i la calor de l’amistat. A tots vosaltres i a aquells 
que «gasten» les seves vides i les seves energies al vostre costat, us asseguro la meva 
pregària i us imparteixo de cor la benedicció apostòlica. 

Francesc 
Vaticà, 5 d’agost de 2013 
 
 
 
 

 SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 
Data 17 de febrer de 2014, dilluns 

Hora 10.30 – 13.00 

Lloc Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret (C. Roger de Llúria, 5 - 08010 Barcelona) 

Assistents Superiores i superiors majors. Laics i religiosos responsables d’aquesta àrea institucional: un 
religiós/a i un laic/a per cada institució. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat La decisió de la primera reunió, celebrada el 24 d’abril de 2013, fou generar dos espais de 
reflexió. El primer, centrat en l’espiritualitat compartida religiosos i laics, l'espiritualitat 
compartida entre religiosos i laics, adreçat sobretot a aquells laics que viuen una espiritualitat 
marcada pel carisma del nostre Fundador o Fundadora, a vegades formant part de grups i 
moviments que formen part de la nostra família religiosa, més enllà de si treballen o no en les 
nostres obres. Això implica l’ús apropiat de metodologies pastorals i dinàmiques de motivació 
apropiades. El segon centrat en la missió compartida religiosos i laics. Ambdós espais 
adquireixen un caràcter mixt amb la participació de laics/ques i religiosos/es. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals en la participació 
comuna en la mateixa espiritualitat. La pervivència del carisma i el sentit eclesial d’aquesta 
tasca. 

Ordre del dia 1. Pregària inicial 
2. Salutació i presentació de la reunió 
3. Motivació de la reflexió: “Una eclesiologia de comunió”. Espai eclesial del laïcat 

i de la vida consagrada. Compartir del carisma  
4. Temps per al diàleg. Preguntes que orienten el diàleg: com es treballa aquest 

tema? Com s’expressa aquesta espiritualitat en la vida dels laics?... 
5. Intercanvi de criteris i d’experiències.  
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 13 de febrer de 2014, a través del correu electrònic 
(urc.info@gmail.com) o telefonant (933 024 367), en horari 16.30-19.00 (dilluns i dimecres) i 
10.00-13.00 (divendres) 

Propera reunió El dia 24 de març de 2014 es tindrà la segona sessió: “Religiosos i laics compartint la mateixa 
missió” 

 

Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EL PAÍS Juan Rubio | 12 de enero de 
2014 
 
El Papa acaba de dar a conocer los 
nombres de los nuevos cardenales en 
un consistorio anunciado esta mañana. 
Era una de las pruebas del algodón 
de Bergoglio. Ha extrañado que solo 
un español, y éste emérito y sin 
derecho a voto en un eventual 
cónclave, haya sido elegido y no otros 
arzobispos cuyas sedes vienen siendo 
cardenalicias tradicionalmente. El 
elegido ha sido Fernando Sebastián 
Aguilar, arzobispo emérito de 
Pamplona, tras pasar por León, 

Granada y Málaga, además de haber sido Secretario General de la Conferencia Episcopal 
en años difíciles. 

Personalmente no me parece mala idea que en la lista no haya más españoles por ahora y 
que solamente, como prueba de afecto y agradecimiento, haya sido éste prelado que tanto 
bien ha hecho a la Iglesia española. Sebastián Aguilar ha sido uno de los prelados 
consultados no hace mucho por el Papa sobre los candidatos a Madrid y Barcelona y sobre 
su opinión de la Iglesia española. Hombre dialogante, con gran capacidad intelectual y bien 
reconocido por el conjunto del Episcopado, había sido candidato en otra ocasión, cuando el 
papa prefirió decantarse por García Gasco, de Valencia, ya fallecido, el mismo día en 
que Juan Pablo II era declarado beato. 

En España, tras la muerte hace unos días del cardenal emérito de Barcelona, Ricard María 
Carles, quedan en el colegio cardenalicio un buen número de cardenales con una media de 
edad de 82 años, ya todos, a excepción del cardenal Cañizares, con la edad canónica 
cumplida, aunque algunos lleven aún las riendas de sus diócesis a la espera del relevo. 
Estos son: Álvarez (88) , emérito de Toledo; Amigo (79) , emérito de Sevilla y Estepa(87), 
emérito castrense. Además, aún en sus sedes y con la edad canónica cumplida a la espera 
de sucesor: Sistach, (76), de Barcelona y Rouco Varela (77), de Madrid. Los otros 
cardenales, aunque españoles, están en Roma en tareas curiales: Martínez Somalo (86), 
Herranz,(83) Santos Abril (78) y Cañizares. (68) y Fernando Sebastián (84). 

La jugada del Papa Francisco ha sido no hacer cardenal a alguien que pudiera interpretarse 
sería el nuevo arzobispo de Madrid o Barcelona, lo que hace cada vez más en pensar en 
Ricardo Blázquez para el arzobispado de Madrid, tras lo cual seria creado cardenal. No ha 
sido desinterés del papa para con España sino una detenida y calculada operación para que 
los cambios se hagan acompasados, sin estridencias. Que ahora casi todos sean eméritos, 
o cerca de serlo, es una muestra del deseo del Papa de un cambio en la Iglesia española en 
su momento, cuando la geografía episcopal esté terminada y queden señalados los obispos 
que llevarán a cabo el cambio. Hacerlo ahora sería como construir primero el tejado, antes 
que los cimientos. Nadie puede negar que al papa le preocupa la situación dela Iglesia 
española. Y dará sorpresas al respecto. 

Fernando Sebastián, claretià, 
cardenal español emérito, en un grupo con 82 años de media 
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Con el nombramiento de Fernando Sebastián ha señalado un estilo: hombre bien formado, 
dialogante, hacedor de puentes y muy apreciado por los obispos. El nuevo cardenal, habitual 
conferenciante en muchos lugares, residente en Málaga en la actualidad, fue lentamente 
apartado en el aparato eclesiástico español, para malestar de muchos obispos que veían 
como se silenciaba una de las voces más claras del Episcopado. 

No es olvido de España, es precaución y seguir viendo, estudiando, consultando y 
analizando, antes de decidir. No tienen por qué algunas sedes de tradición 
cardenalicia, tener cardenales, si los arzobispos que  tienen no son los adecuados El 
Papa que rompe con tantas coas, romperá en España, con seguridad y dará grande 
sorpresas. A su tiempo y siempre antes de 2015 cuando, al parecer visite nuestro país, 
con motivo centenario de nacimiento de Santa Tersa de Jesús. Para entonces, esto ya 
sería otra cosa. Habrá acabado una era larga, muy larga, demasiado larga. 
  

 
 
 

TEMA L’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les xarxes 
socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 

Data 13 de gener de 2014, dilluns 

Hora 16.00 – 18.45  

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Assistents Responsables de la formació inicial i mestres de noviciat 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de 
l’URC 

Finalitat Compartir criteris de formació així com bones pràctiques sobre qüestions 
relacionades l’ús dels mitjans de comunicació, de la tecnologia i de les 
xarxes socials en la formació de les persones candidates a la vida religiosa 

Ordre del dia 1. Pregària 
2. Presentació de la Jornada – P. Màxim Muñoz 
3. Motivació del tema i formulació inicial de qüestions – G. Lluís Serra 
4. Punt central de la sessió: diàleg compartit sobre criteris de formació      

i adopció de bones pràctiques 
5. Conclusions, si és cas. 

 

MOTIVACIÓ a càrrec de Lluís Serra, secretari general 
de l’URC, presentada aquí de manera esquemàtica: 
 

1. UN COP D’ULL A LA REALITAT 
Uns elements breument comentats: a) Alvin 
Toffler, fa vàries dècades, va escriure dos libres: 
Future Shock (1970) [El shock del futuro] i The 
Third Wave (1980) [La tercera ola] que avançaven 
la revolució tecnològica i la globalització en les 
que ara estem immersos; b) Vanguardia dossier, 
núm. 50, gener-març 2014, desenvolupa “El poder 
de las redes sociales”, especialment interèn en el 
capítol “La galaxia de las redes” amb els milions 
d’usuaris, “Una radiografia del uso global de las 
redes” y “El atlas en la red”; c) el tema de debat “Enganchados a las pantallas” (La 
Vanguardia 29|12|2913); d) Cuadernos de un flâneur, de Juan Rubio, sobre ¿Por qué 
me voy de Facebook?; e) discurs de Jonathan Franzen titulat “El dolor no os matarà”, 

S’ha celebrat la II Jornada per a responsables de la formació inicial 
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pronunciat en la cerimònia de graduació del Kenyon College, maig de 2011 i f) article 
de Lluís Serra: “Mòbils a l’hora de dinar” (de propera publicació). 
 

2. ALGUNES CONSIDERACIONS 
Fascinació per la tecnologia. Virtualitat versus realitat (escriu-me e-mails, no cal que 
em truquis...). Disminució de la 
intel·ligència emocional: respostes 
immediates, incapacitat d’esperar... 
que porta a la immaduresa. Creixent 
individualisme. Ruptura de l’aquí i  de 
l’ara. Geobiologia: les radiacions 
artificials. Segrestats pels mitjans, 
aliens als objectius. Abocats a la 
dependència i l’addicció. Escalada vers 
els últims models. Pèrdua de la 
intimitat. Per altra banda, les 
possibilitats són immenses i val la pena 
aprofitar-les. Ni condemna, ni 
mitificació. Com sempre i en tot, el 
factor humà és determinant. 
 

3. INTERROGANTS DES DE L’ÒPTICA DE LA FORMACIÓ 
Els dilemes del noviciat: abstinència o ús, ruptura o integració formativa? Impacte 
sobre la maduresa psicològica? Si existeixen reticències, aquestes sorgeixen de la 
manca de preparació personal sobre el tema o de consideracions objectives? ¿Quin és 
l’impacte en l’àmbit dels vots: pobresa (cost, darrers models, abaratiment de 
comunicar-se en la família...), castedat (lligams afectius, incapacitat de prescindir de 
vincles, dependència afectiva, xats...), obediència (impacte en la vida comunitària, 
tancament sobre un mateix, aïllament...)? Com valorem la importància d’internet en 
l’aprenentatge? Pots afirmar-se ara més que mai que “El meu claustre és el mon”? 
Finalment, lliura a cada participant un fragment del diàleg del papa Francesc sobre la 
vida religiosa en l’article d’Antonio Spadaro, sj: “Desvetlleu el món!”, concretament dels 
dos apartats “La formació és una obra artesanal, no policíaca” i “Viure la fraternitat 
“acariciant els conflictes”. 
 

CRITERIS I ELEMENTS FORMATIUS 
Després de un diàleg molt participatiu i 
animat entre els responsables de la 
formació inicial de vàries institucions 
religioses, es formulen una sèrie de 
criteris formatius, amb la participació 
també el P. Màxim Muñoz, president de 
l’URC. El diàleg permet observar el 
criteri obert dels formadors, la 
consciència de la complexitat de la 
formació en general i més encara en 
aquest punt, i la necessitat de plantejar-
ho com a educació en consonància amb 
el carisma de cada institució i en el valor 
de la vida comunitària.  
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- Aplicació contínua del criteri del discerniment en l’ús de la tecnologia, extensible a 
totes les realitats de la vida 

- Utilització del mitjans sempre i en tot cas en funció del servei i del carisma (aquesta és 
la prioritat molt més que no pas els interessos personals), com a do de Déu al servei 
dels altres, especialment dels més pobres 

- Superació de la fascinació que provoca la tecnologia a través d’un ús qualificat i 
responsable 

- L’etapa del noviciat implica una ruptura que cal afavorir i concretar amb els mateixos 
novicis i novícies 

- Inclusió d’aquest punt de l’ús de la tecnologia en la revisió periòdica de la vida 
comunitària 

- Resoldre la tensió que pot produir-se entre individualisme i comunitat 
- Les propostes formatives en aquest camp, com en la resta, han d’optar per la seva 

interiorització que no pas 
per la seva imposició 

- La tecnologia no s’ha de 
viure com a una suplència 
virtual de una relació real 

- La formació de la voluntat 
com a forma de 
neutralitzar els riscos de la 
dependència i com a 
capacitat de saber posar 
límits 

- Donar prioritat al projecte 
personal de vida i al 
projecte comunitari, dins 
dels qual pot orientar-se 
l’ús de les tecnologies 

- No s’ha d’oblidar que els 
novicis i novícies tenen els 
mateixos riscos que els 
religiosos/es professos 

- Aquesta formació implica uns processos llargs que passen per l’educació 
- Cal posar aquests mitjans al servei de l’evangelització 
- Els factors determinants estan vinculats a la motivació, a l’ús i a la maduresa personal 
- Un punt a analitzar en l’acompanyament espiritual per tal d’afavorir la personalització 
- No s’han de prendre les decisions per ells o elles. Es tracta de créixer tot sabent 

utilitzar els mitjans 
- Alguns d’aquests criteris poden variar en funció de les etapes de formació 
- Cal educar-los en una cosa de la qual no se’n pot prescindir 
- Pas gradual del noviciat al postnoviciat perquè no es passi d’un ambient d’abstinència 

no volguda a una llibertat sense aturador, amb efectes contraproduents 

- Fer l’experiència, quan calgui, per descobrir que també es pot viure sense mòbil i 
sense internet 

- Privilegiar els espais comunitaris dels ordinadors 
- Integrar en els candidats l’ús de la tecnologia des de la confiança en la persona 
- Influència en l’ús (a voltes pèrdua) del temps 
- Veure la conveniència de l’ús de mòbils col·lectius 
- Desenvolupar la capacitat d’assumir pèrdues, de saber dir “hola” i “adéu” 
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(Glòria Barrete –CR - 
13/01/2014) Les dificultats 
econòmiques que vivim fan 
plantejar a les entitats del 
Tercer Sector i d’Església 
nous camins i noves fórmules 
on se sumin esforços i 
recursos. És el cas de 
l’associació Casa Don Bosco i 
del CIJCA, dels salesians de 
Lleida, que des de principis de 
gener configuren una sola 
Plataforma d’Educació Social 
(PES). 

Segons el titular de l’obra 
salesiana a Lleida, Joan 
Valls: “Aquesta unificació s’emmarca també dins d’un altre procés d’unió: el de les vuit PES 
dels salesians de Catalunya que passen a ser jurídicament una única plataforma anomenada 
Salesians Sant Jordi i que engloba les plataformes de Mataró, Sant Boi, Girona, Lleida, La 
Mina, la del barri de Navas a Barcelona, Martí-Codolar i Ciutat Meridiana.” 

El mètode de treball de la nova PES 

Valls ha explicat el mètode de treball de la nova Plataforma d’Educació Social dels salesians 
de Lleida que “té actualment quatre grans serveis que inclouen un servei de medi obert, amb 
dos centres oberts, programes de segones oportunitats i un programa d’alfabetització; un 
servei d’inserció sociolaboral on es manté l’aposta per les formacions pre-laborals, i el SOL, 
el servei d’orientació laboral; un servei de medi residencial que engloba el CRAE casa Don 
Bosco, una casa que acull a joves tutelats, i un pis d’emancipació per tres joves que ja han 
fet els 18 anys; i, per últim, un àrea d’atenció al jove tutelat i ex tutelat, servei on 
possiblement es notaran més canvis.” 

La unificació de les dues plataformes es va materialitzar en una jornada a principis d’any que 
va comptar amb dues parts. La primera va tenir un caire més institucional on es va presentar 
el Pla Estratègic de l’entitat per els propers tres anys, que inclou, segons comenta Valls: “La 
unificació dels dos serveis; implementar tot el treball per competències, posar l’accent en 
l’acollida i definir el nou model d’inserció sociolaboral que amb les retallades ha patit una 
aniquilació.”Durant la trobada també es va presentar la fundació Magone, fundació dels 
salesians amb un any de vida que té per objectiu complementar el finançament de les PES 
salesianes, i es va aprofitar per realitzar un treball formatiu amb tots els treballadors i 
voluntaris sobre la identitat de l’educador salesià avui en situacions de joves amb més risc. 

 

 

(Laura Mor –CR- 13/01/2014) Totes les monges dels monestirs de Santa Clara i de Sant 
Pere de les Puel·les eren germanes, filles o cosines dels defensors de Barcelona durant el 
setge de 1714. Per donar a conèixer el seu paper en la Guerra de Successió, el Servei 

Salesians Lleida unifica les seves Plataformes d’Educació Social 

"Les benetes van tenir un paper primordial durant el setge de 1714" 

http://www.catalunyareligio.cat/veurelafe/26-03-2013/25-anys-al-costat-dels-m-s-desfavorits-37727
http://www.catalunyareligio.cat/veurelafe/26-03-2013/25-anys-al-costat-dels-m-s-desfavorits-37727
http://www.catalunyareligio.cat/blog/vida-nueva-catalunya/07-02-2013/institucions-eclesials-catalunya-senfronten-al-no-35637
http://www.catalunyareligio.cat/blog/vida-nueva-catalunya/07-02-2013/institucions-eclesials-catalunya-senfronten-al-no-35637
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?page_id=7
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d'Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines (SAF) s'ha sumat als actes del 
Tricentenari, que es van inaugurar aquest dissabte a la Seu de Lleida. 

Segons la germana Coloma Boada, “les benetes van tenir un paper primordial durant el 
setge de 1714”. Fins i tot abans, durant el bombardeig de 1706, l'arxiduc Carles III es va 
refugiar  en el fortí de Sant Pere de les Puel·les. La comunitat li va cedir l’abadia, el claustre, 
el capítol, el cor, les 
tribunes i l’hort, a més de 
la relíquia del braç de 
l’apòstol Sant Pere. 

De fet, el SAF, en 
el projecte de treball del 
tricentenari descriu així la 
posició dels dos 
monestirs: “Sant Pere de 
les Puel·les i Sant Antoni 
i Santa Clara de 
Barcelona es trobaven a 
primera línia de foc”. En 
el redactat es detalla que 
“foren escenaris dels 
combats més crus del 
final del setge de 1714, i 
per això patiren durament 
les conseqüències del desenllaç, amb la ruïna i fins i tot la pèrdua total dels seus monestirs, 
els dos primers monestirs femenins fundats a la ciutat de Barcelona.” 

Les activitats de difusió 

El Tricentenari ha propiciat diverses iniciatives vinculades amb els monestirs benedictins 
implicats en el conflicte. L'exemple més recent és que l'Editorial Mediterrània hagi reeditat 
la Petita Història de Rafael Casanova i l’Onze de Setembre, il·lustrada per Pilarín Bayés. 
Com a novetat, hi ha inclòs una fitxa didàctica dedicada al paper de les benetes. 

Des del SAF també estan duent a terme l'itinerari històric 'Dos monestirs a primera línia de 
foc. Sant Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona', pels barris de Sant Pere i de la 
Ribera de Barcelona. La germana Boada comenta l'èxit de els convocatòries fetes fins ara, 
que han despertat la curiositat dels assitents: “El públic se sorprèn que hi hagués un 
monestir on ara hi ha la Ciutadella”. 

I a partir del mes de març, el Museu d'Història de Barcelona acollirà l'exposició Monestirs en 
temps de guerra. Sant Pere i Santa Clara, 1701-1718, que recull testimonis inèdits dels 
arxius de l'orde.  

Des de l'Escola Pia 

En la mateixa línia, l'Escola Pia de Catalunya convoca, amb la Xarxa Comunitària de Sant 
Antoni, una taula rodona sobre la Guerra de Successió al barri de Sant Antoni. Tindrà lloc el 
proper 23 de gener de la mà de Joan Florensa, arxiver de l'Escola Pia de Catalunya, Dani 
Cortijo, historiador i autor d'Altres Barcelones, i Vicent Partal, periodista, director de 
Vilaweb. 

http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?page_id=7
http://www.catalunyareligio.cat/documents/2014/SAFprojecte1714_2014.pdf
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=2323
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=2676
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?p=2676
http://tricentenari.gencat.cat/ca/agenda/activitatcontent/Sant-Antoni-1714-00001
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(Delegació de Missions de 
Lleida -11/01/2014)  

Cada any, uns dies abans 
de Nadal, la delegació de 
missions envia un paquet a 
cada missioner i 
missionera. Hi posa, entre 
altres coses, un turró i una 
agenda. És un petit detall 
que ajuda a mantenir el 
vincle amb els missioners i 
missioneres sortides des 
d'aquesta diòcesi. Fa uns 

dies la delegació va rebre un correu electrònic escrit des del Perú per la missionera més 
veterana de Lleida: 

"Muy queridos y siempre recordados, los responsables de las misiones de Lérida. En este 
momento acabo de recibir el paquete de Navidad con el turrón, la agenda y las cartas de 
Monseñor, el obispo de Lérida y la carta de la delegación firmada por Caritat en nombre de 
todos. 

Mil gracias, ha sido una gran sorpresa, pues siempre me llegaba a fines de noviembre o 
principios de diciembre y este año... hoy. Pensé que ya se acabó el envío. Veo que nos 
siguen acompañando y endulzando. Correspondo con mi oración. Me hizo mucha ilusión la 
felicitación de Navidad de este año que era la foto del nacimiento que yo les había llevado 
en algún viaje. Ya me despedí del todo de regresar a España. 

Ya saben que estuve el pasado año, en marzo, pero mis próximos a cumplir 92 años ya me 
lo impiden aunque me valgo por mi misma y la mente la tengo clara, las fuerzas están muy 
flojas y las rodillas muy gastadas con peligro de romperse. El regreso fue muy duro, como 
nunca, así que desde aquí seguiré comunicando para que sepan que todavía existo y 
cuando Jesús me lleve a la vida que nunca acaba, ya diré a mis hermanas, de Lérida, que 
les avisen. Y estará la MISIÓN CUMPLIDA para ustedes y para mí. 

Un abrazo muy fuerte y agradecido para cada uno. Elena Amorós, ccv." 
 

 

(Glòria Barrete –CR- 10/01/2014) Els 
maristes estan de celebració. Fa gairebé 
200 anys de la fundació de l’Institut Marista i 
ho han començat a celebrar amb 
una trobada de germans de la provincia de 
Catalunya, fraterna i familiar, a la casa pairal 
de Les Avellanes. 

La jornada, a principis d’any, ha comptat 
amb la felicitació d’any nou per part del 

La missionera lleidatana Elena Amorós, vedruna, agraeix 
l'acompanyament de la delegació 

Maristes, 197 anys renovant-se 

http://missionslleida.blogspot.com.es/2014/01/correu-des-de-peru.html
http://missionslleida.blogspot.com.es/2014/01/correu-des-de-peru.html
http://monestiravellanes.wordpress.com/2014/01/07/2-de-gener-de-2014-trobada-marista-al-monestir-de-les-avellanes/
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provincial, el germà Maurice Berquet, i amb informacions rellevants de la província i 
propostes que es tiraran endavant. En destaquen, segons el germà marista, Ramon Rubies, 
“l’obertura properament d’una nova obra social a Santa Coloma o un recés conjunt a l’estiu 
per a germans i laics”. 

Segons Rubies, també cal subratllar el treball de reflexió que està duent a terme la província 
marista en el context de la propera Assemblea de Missió amb representants de tot el món 
que se celebrarà a Nairobi el proper setembre i que porta per lema “Maristes nous en 
Missió”. Per Ramon Rubies “el lema ajuda a veure que sempre podem fer nou, com un sentit 
de novetat; això es remarcava molt en l’anterior Capítol Provincial: “Maristes nous que surten 
a una nova Terra”. 
 

   

L’Institut Marista avui 

Celebrar gairebé 200 anys és motiu d’agraïment i 
alegria pels germans maristes, però també és motiu 
important per reflexionar sobre la vigència d’un 
carisma i una espiritualitat que donava resposta a 
unes necessitats concretes. 

I en ple segle XXI? Quina actualitat té el carisma 
marista? Segons Rubies l’actualització és bàsica i el 
treball conjunt amb els laics també: “Arribar quasi a 
celebrar 200 anys és motiu d’acció de gràcies i és 
motiu d’actualitat del carisma; són 200 anys i encara 
avui la nostra missió d’evangelitzar i educar als 
infants i als joves, especialment els més necessitats, 
té vigència; aquesta educació i evangelització no 
només passa a través dels germans, sinó també a 
través dels laics que van vivint i compartint la missió, 
l’espiritualitat, el carisma i el sentit de ser marista en 
ple segle XXI, amb totes les seves complexitats.” 

Complexitats que els maristes afronten amb 
esperança. Una esperança que el superior 
general, Emili Turú, els va transmetre en la jornada 
celebrativa a les Avellanes. Turú, que hi va assistir 
més en qualitat de germà marista que no pas com a 
superior, va subratllar la importància de que els 

religiosos i els cristians siguin en temps difícils, de crisi, i de duresa, esperança per un món 
que pateix. 

La trobada va continuar amb la tradicional celebració d’aniversaris de vida religiosa dels 
germans que complien 25, 50 i fins i tot 60 anys de vida religiosa. Anys dedicats a 
l’evangelització dels infants i joves més vulnerables. 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/44769
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Les monges, que treballaven a l'hospital, tanquen la comunitat i marxen de la capital 

de l'Alt Camp 
Diari de Tarragona.com | 13/01/2014 

Valls s'ha acomiadat de les germanes de la Sagrada Família d'Urgell, que marxen de la 
ciutat després de 132 anys prestant-hi servei. La sala de plens de l'Ajuntament s'ha omplert 
en l'acte de reconeixement celebrat 
aquest dissabte a la tarda, presidit 
per l'alcalde Albert Batet. Les 
monges, que estaven al Pius 
Hospital, tanquen la comunitat i 
deixen Valls, on hi han estat presents 
durant més d'un segle. Aquesta 
comunitat ha treballat en diversos 
àmbits de la ciutat, sobretot en 
l'ensenyança i l'acompanyament als 
malalts i ancians. Després de l'acte 
institucional d'agraïment -coincidint 
amb la festivitat de la fundadora de la 
congregació-, s'ha celebrat una missa 
de comiat a l'església de Sant Joan. 

 
 

 

Acte final de presentació del document  
«Unes Humanitats amb futur» 

 
— Benvinguda del Dr. Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, que 

donarà pas a les intervencions següents: 
— Intervenció del Dr. Salvador Giner, antic president de l’Institut d’Estudis  
— Intervenció del Dr. Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia  de Catalunya 
— Intervencions de persones representants de diversos àmbits culturals, científics i socials, 

que s’han adherit al document: 
 Jaume Casals, rector de la UPF 
 Carles Duarte, president del CONCA 
 Carme Arenas, presidenta del PEN CATALÀ 
 Joan Viñas, president de l’Acadèmia de Medicina 
 Anna Cortadellas, estudianta de filologia 
 Benet Casablancas, compositor 
 Lluís Pasqual, director del Teatre Lliure 

— Interludi musical  
Josep Gallès (1758 -1836).  
Sonata per a fortepiano no. 3 en Do menor. Obra publicada per la Societat Catalana 
de Musicologia de l’ Institut d’Estudis Catalans. 

Lloc:  Sala Prat de la Riba 

Dia:  Dijous, 16 de gener de 2014 
Hora:  19 hores 

«Unes Humanitats amb futur» 

Valls acomiada les germanes de la Sagrada Família d'Urgell després de 132 
anys de servei a la ciutat 
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Romà Escalas (2011).  
Reflex d’un somni per a fortepiano: El somni - Recurs d’oblit - Memòria plaent.   

— Lectura del document a càrrec de la Sra. Ester Romero 
— Parlament del secretari general d’Universitats, Dr. Antoni Castellà 
— Parlament de la consellera d’Ensenyament, Hble. Sra. Irene Riga 

 

UNES HUMANITATS AMB FUTUR 
 
1. Les darreres transformacions en el món de l’ensenyament, els vastos processos culturals 
de canvi i les convulsions en la situació econòmica i política, amb el predomini de la lògica 
del mercat capitalista, són factors que incideixen en el conreu de les que, en els països 
occidentals, es coneixen com a «humanitats». Les humanitats han configurat la cultura 
occidental des dels seus inicis (Atenes, Roma, Jerusalem) mitjançant un lligam amb les 
ciències i la tècnica, el qual es manifesta sobretot en el Renaixement i es perllonga fins a la 
modernitat. Aquesta es fonamenta en l’esperit crític i dialogal, la democràcia, la tolerància, el 
respecte a la ciència, el pluralisme de creences i el coneixement filosòfic. Allunyar-se de les 

humanitats empobreix i aïlla. 
Occident ha forjat una visió del món 
en la qual l’autonomia i la dignitat de 
la persona i la seva constitució 
espiritual són a la base d’un 
sentiment comú.  

2. La intensa preocupació, 
plenament justificada, dels governs i 
de la societat civil pel foment de la 
ciència, la tecnologia i les noves 
formes de transmissió del 
coneixement i de la informació, ha 
anat acompanyada d’una minva en 
l’atenció envers les humanitats. 

Igualment, altres factors, com la pèrdua dels grans relats històrics i dels referents col·lectius, 
han contribuït a afeblir el conreu de les humanitats. Les dificultats amb què es troben les 
humanitats s’inscriuen en una crisi més general del saber, també del saber científic, sovint 
valorat tan sols per les seves aplicacions pràctiques i sense que se’l relacioni amb la 
pregunta pel sentit.  

3. La minva de la cultura humanística comporta l’empobriment del pensament, la precarietat 
del discurs ètic i la pèrdua de la cohesió de la nostra civilització. En aquest sentit, és urgent 
sortir de l’analfabetisme funcional i simbòlic, que deixa grans buits en el sistema de 
referències personals i col·lectives i permet submissions i manipulacions. Cal una 
recuperació del símbol, començant pel llenguatge mateix, en els seus horitzons filosòfic i 
religiós, com un dels senyals distintius d’una cultura humanística completa. La cultura 
humanística és una inversió necessària.  

4. Les humanitats són percebudes com a mancades d’atracció, com si fossin poca cosa més 
que un llegat arcaic i sense interès. Tanmateix, porten dins d’elles la passió per la bellesa i 
per un món més humanitzat, lliure i feliç. Les humanitats són interessants i útils, perquè 
ajuden la persona humana a examinar-se a si mateixa i a valorar i admirar el que rep d’altres 
persones, perquè contribueixen a articular críticament el propi pensament i a expressar-lo de 
manera intel·ligible, perquè discernir i tenir criteri és imprescindible per viure i per orientar-se. 
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Cal, però, recuperar l’entusiasme per totes les creacions de l’esperit humà i restablir i 
potenciar la figura del mestre que conrea i comunica les humanitats amb passió.  

5. L’educació s’ha erigit en un repte cabdal en un món que tendeix a l’individualisme i a la 
desvinculació de les responsabilitats compartides. La transmissió del saber i de la saviesa no  
pot quedar al marge de la societat del coneixement. Més aviat la tecnosfera ha de permetre 
una circulació àmplia de la cultura 
humanística. Igualment, en els 
mitjans de comunicació, les 
propostes de tipus humanístic han 
de trobar-hi un ressò rigorós i de 
qualitat. Les humanitats formen 
part del «nucli dur» de les formes 
espirituals de vida, més enllà del 
materialisme i de l’utilitarisme.  
 
Per tot això, fem les propostes 
següents:  
 
1. Les llengües i la literatura, la 
filosofia, la història i les arts són els 
pilars fonamentals de la civilització i 
la cultura. Per això, és 
imprescindible garantir que tothom 
sàpiga parlar, llegir i escriure 
correctament. En relació a 
Secundària, els escriptors clàssics, 
grecs i llatins, i els grans relats de 
la Bíblia (l’antiga «història 
sagrada») han de ser referents 
culturals que han de trobar el seu 
lloc en el currículum escolar. Per 
això, cal impulsar l’aprenentatge de 
les llengües modernes i de les 
llengües clàssiques (grec i llatí), les 
quals s’han de mantenir com a matèries optatives però no residuals. D’altra banda, pel que 
fa a la literatura, cal establir un cànon obert d’autors i d’obres que resumeixi els fruits del 
coneixement humanístic que tothom hauria d’assimilar. En no poques cultures europees, tot 
emulant la familiaritat dels grecs amb Homer, es tendeix a promoure el coneixement dels 
clàssics respectius durant la Secundària. Aquesta tendència ha de ser mantinguda en el cas 
de la cultura catalana, que no ha de menystenir els grans valors de la literatura universal, 
entesa com a patrimoni de la humanitat.  

2. La Universitat ha de combinar l’especialització amb una consideració global dels sabers. 
La connexió i la transversalitat es fan, doncs, especialment necessàries. Cal plantejar 
fórmules intel·ligents que facin presents les humanitats a l’interior dels currículums de les 
carreres tècniques. Concretament, en els currículums escolars i universitaris s’ha de trobar 
l’equilibri entre les disciplines tècniques i les humanitats. No es poden confinar les 
humanitats a les «carreres de lletres». Les ciències necessiten les humanitats, i les 
humanitats no poden desvincular-se de la ciència.  
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3. Les humanitats han de procurar establir aliances estratègiques amb les ciències, amb les 
tecnologies i amb el món de la comunicació. La cultura humanística s’ha de valer de tots els 
aliats possibles per tal de contribuir eficaçment a l’esperit del temps. És convenient, per 
exemple, que la cultura humanística empri les noves tecnologies sense abandonar del tot els 
formats tradicionals, sinó fent veure la complementarietat entre tradició i innovació, i buscant 
la millor manera de difondre i impulsar allò que és essencial al món del pensament: l’autoritat 
de la raó. Les humanitats necessiten una discriminació positiva. En aquest sentit, seria 
convenient fomentar el gust per la lectura, l’escriptura i el coneixement dels clàssics.  

4. Els mitjans de comunicació –també aquells que utilitzen els nous codis comunicatius– són 
vehicles potents de difusió cultural, i en darrer terme han esdevingut «educadors», sobretot 
de les generacions més joves. La cultura humanística ha d’entrar dins el món de la 
comunicació, i cal receptivitat per part dels mitjans perquè això sigui factible. Les humanitats 
tindran futur en la mesura que siguin enteses com a factor d’humanització, de responsabilitat 
moral i cívica i de creixement de l’esperit humà.  
 
Barcelona, 16 de gener de 2013  
 
Salvador Giner, Armand Puig, Rafael Argullol, Agustí Borrell, Victòria Camps, Lluís Font, 
David Jou, Jordi Llovet, Xavier Morlans, Perico Pastor, Ramon Pla, Francesc Torralba, 
Mariàngela Vilallonga 
 

 

 

 

El MDM tanca l’any 2013 amb 167.825 visitants, prop d’un 7% més que 2012 
 

Aquesta és la sortida temporal d’obres d’art més important de Montserrat a nivell 
internacional; l’únic precedent és la mostra que es va realitzar durant la tardor de 2008 

a la Sala d’exposicions del BBVA a Madrid 
 
 Montserrat, gener de 2014. El Museu de 
Montserrat (MDM) prepara una exposició amb una 
selecció de cent de les seves millors obres d’art, 
que es podran veure de l’1 de febrer al 2 de juny al 
centre cultural Forte di Bard, a la Vall d’Aosta 
(Itàlia). La mostra, que portarà per títol Montserrat. 
Opere Maggiori del Museo di Montserrat, i la 
referència a algun dels noms destacats de les 
obres que s’hi podran veure, com ara Andrea da 
Salerno, Caravaggio, Tiepolo, Sisley, Monet, 
Degas, Casas, Rusiñol, Mir, Nonell, Picasso, Dalí, 
Miró i Tàpies, s’ha plantejat com una tria de les 
millors peces i les més representatives de cada 
període artístic que custodia el MDM, des de la 
pintura antiga fins a la contemporaneïtat. Així, 
doncs, s’exhibiran obres d’art en un ampli marc 
temporal comprès des d’una escultura romànica 
del segle XII fins a la pintura de Sean Scully La 
muntanya d’Oisin (2010). 

El Museu de Montserrat exporta una selecció de les seves millors obres a 
la Vall d’Aosta italiana 
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L’exposició es nodrirà bàsicament de pintura, però també inclourà escultura, dibuix i obra 
gràfica de les grans firmes de l’avantguarda internacional. El visitant podrà gaudir d’una breu 
selecció d’art hispànic (Nicolás Francés, Berruguete) per seguir amb un recorregut històric 
que passa per la pintura del Renaixement al neoclassicisme italià, pel realisme i naturalisme, 
l’impressionisme, el modernisme i el postmodernisme català, el noucentisme i les 
avantvanguardes. Al centre cultural Forte di Bard també s’hi projectarà un vídeo de 
Montserrat i es mostrarà una selecció de fotografies de diferents elements vinculats a 
l’Abadia. 
 

Durant els mesos en què les obres de Montserrat estiguin exposades al centre cultural Forte 
di Bard, al Museu del monestir se’n podran veure d’altres, algunes d’elles inèdites, que no 
han tingut lloc fins ara per manca d’espai. El creixement del MDM en la darrera dècada i les 
constants donacions que han permès ampliar els fons permeten una operació d’aquestes 
característiques i poder mantenir el bon nivell de l’oferta museística. A partir del febrer, 
doncs, el visitant tindrà l’oportunitat de descobrir altres peces i fer una mirada nova del 
museu. 
 

La darrera vegada que es va produir un préstec d’aquestes característiques va ser a la tardor 
de l’any 2008. En aquella ocasió, en col·laboració amb el BBVA, l’exposició Obras maestras 
del Museo de Montserrat en BBVA. De Caravaggio a Picasso es va poder veure al Palacio 
del Marqués de Salamanca, situat al centre de Madrid. En aquesta ocasió, per això, es 
produeix l’exportació temporal d’obres d’art més important del MDM a nivell internacional. 
 

Cal recordar que el Museu de Montserrat va registrar, durant l’any 2013, els millors 
números de la seva història. En total, hi van entrar 167.825 persones, el que suposa un 
increment de prop del 7% respecte l’any anterior, que ho van fer 157.415. L’increment de 
visitants al MDM ha estat constant des que es van fer les reformes a l’accés i la reordenació 
de les sales i el recorregut, l’any 2004. Un exemple de l’augment de persones que entren al 
MDM el tenim també en les xifres de 2010 (107.412) i del 2011 (142.690), quan es va produir 
l’augment més significatiu. 
 

 

 
 

Novament ressonen els tambors de la polèmica 
amb l’avortament al centre de l’escenari. El ministre 
Gallardón pilota el projecte de reforma de la Llei 
Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de 
la interrupció voluntària de l’embaràs, que a la 
vegada reformava la Llei Orgànica 9/1985. Les lleis 
parlen de despenalització i de requisits. En el fons 
reconeixen que és un tema seriós. Si són molt 
àmplies, es podria pensar que es trivialitza 
l’avortament. Si són molt restrictives, es pot buscar 
a l’estranger la solució al problema. Les 
estadístiques del Ministeri de Sanitat informen que 
el 2012 hi va haver 112.390 avortaments induïts. No 
obstant això, a Espanya es gasten tantes energies a 
elaborar les lleis com a incomplir-les després. 
Sovint, paper mullat. Aplicació arbitrària. 

El tema central és la vida humana en els seus inicis. Surti la llei que surti, hi haurà 
avortaments. Cal propiciar accions que vagin més enllà de les iniciatives legals. De tasques, 
no en falten: educació en l’amor i en la sexualitat, formació en intel·ligència emocional i 

L’avortament, més enllà de la llei 
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instintiva, investigació científica i multidisciplinària, acompanyament de les persones en el 
moment conflictiu de la presa de decisions, polítiques d’ajuda a les famílies, reflexió bioètica, 
respecte i comprensió envers les dones, foment de l’espiritualitat... Deixar la ideologia, del 
signe que sigui, per desembocar en l’humanisme. La defensa de la vida ha quedat, davant 
de l’opinió pública, atribuïda a l’Església. Moltes altres persones, creients o no, poden 
compartir aquesta defensa. La postura és transversal, però no apareix així davant dels ulls 
de la gent. No tots els avortaments tenen el mateix significat. En uns casos, qui decideix es 
troba en la línia fronterera de malformacions o de problemes greus de salut. Moments 
d’angoixa profunds. En la majoria, són el resultat d’un exercici irresponsable de la sexualitat 
ja que entenen l’avortament com un mètode anticonceptiu. I no ho ha de ser. 

S’esgrimeixen arguments ideològics: «Amb el meu cos faig el que vull.» La regulació 
social, sovint, ho impedeix. Es legisla sobre prostitució, es penalitza beure alcohol als 
conductors, es prohibeix fumar als locals tancats, s’obstaculitza la circulació de drogues, no 
es permet el nudisme pels carrers de les ciutats... En el cas que ens ocupa, parlem d’un cos 
dins d’un altre cos. Per tant, hi ha alteritat i l’argument s’esfondra. Un objectiu realista seria 
esforçar-se per disminuir dràsticament els avortaments. No tant per imperatiu legal, sinó com 
a resultat d’una proposta de valors, arrelats en l’humanisme. L’educació té un paper clau. No 
n’hi ha prou, però és indispensable. Sovint, l’educació sexual es redueix a quatre idees. 
L’exercici de la sexualitat no es limita a l’àmbit mental. Entren en joc sobretot els sentiments i 
els instints. Per això, cal una educació integral de la persona. 

 
Lluís Serra Llansana 

 

 

 
Secretariat Interdiocesà de Joventut - L’Aplec 
de l’Esperit 2014, que se celebrarà a 
Banyoles el dissabte 7 de juny, ja té himne 
oficial. L’himne ha estat composat i interpretat 
pel grup de música cristiana Canta la Teva Fe 
(CTF). Segons Mn. Joan Àguila, intèrpret de 
la cançó, «aquest himne vol ser una invitació 
als joves a posar-se a la pell dels deixebles 
que feinejaven vora el llac. La cançó cerca 
paral·lelismes entre la vida dels joves i les 
vivències que els apòstols van tenir en el llac 
de Galilea com a marc de referència.» «Així 
doncs» –afegeix– «es poden identificar 
expressions que es poden atribuir tant als 
passatges evangèlics com a la vida actual 
dels joves, com per exemple l’expressió 
“repassant les xarxes” que ho feien els 
deixebles perquè eren pescadors i també ho 
fan els joves quan es comuniquen mitjançant 
les xarxes socials». Són moltes les imatges 
que al llarg de la cançó fan referència a 
diferents passatges de l’Evangeli i a vivències 
molt actuals dels joves.  

L’himne ‘És el Senyor’, gravat a l’estudi «La 
Peixera» de Terrassa amb la producció i 

Presentació de l’himne oficial de l’Aplec de l’Esperit ‘És el Senyor’ 
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arranjaments de Genís Sobrado, comença amb un to íntim que, poc a poc, va creixent com 
la fe dels joves, «que volem que vagi creixent en el cor d’aquests fins esdevenir el gran 
esclat de la joia i l’alegria viscuda en comunitat», explica el cantant.  

L’himne es pot escoltar a través d’aquest enllaç www.aplec2014.cat/himne  

Actualment, l’Aplec és convocat pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), mitjançant les delegacions diocesanes de pastoral de joventut que formen el 
Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears. L’Aplec va dirigit a tots els 
adolescents i joves a partir dels quinze anys més els seus acompanyants. 

La cançó, composada pel grup de música cristiana Canta la Teva Fe (CTF), cerca 
paral·lelismes entre la vida dels joves i les vivències que els apòstols van tenir al llac de 
Galilea.  
 
Música i lletra de l'himne: http://youtu.be/JNmKkFDWRx0 
 
Lletra (PDF) i acords: http://www.aplec2014.cat/himne 

 
 

Himne ÉS EL SENYOR (Jn 21, 7)  
 
A la vora del llac  
repassant aquelles xarxes  
vaig sentir com em cridaves pel 
meu nom.  
S’hi aplegà tanta gent  
que volien escoltar-te  
que vaig fer-te un lloc, per sempre, 
en el meu cor.  
I malgrat el temporal  
que amenaça d’enfonsar-me  
jo confio que tu ets sempre al meu 
costat.  
I, com sempre, estens la mà  
i em treus d’un mar de dubtes,  
i puc dir ben fort que Tu ets el Senyor!  
 
És el Senyor qui m’ha donat la vida.  
És el Senyor qui em crida pel meu nom.  
És el Senyor qui mai no m’abandona.  
L’alegria del meu cor és el Senyor!!!  
 
Contemplant les multituds  
vas pujar a la muntanya  
i em vas mostrar el camí per a ser feliç.  
I si no puc caminar  
em convides a aixecar-me  
carregant amb tot el pes dels meus pecats.  
I malgrat el temporal...  
 
És el Senyor... 
 

http://youtu.be/JNmKkFDWRx0
http://www.aplec2014.cat/himne
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La  Declaració Universal sobre els Arxius, d’ara endavant DUA, va ser aprovada el 2010 pel 
Consell Internacional d’Arxius (CIA) i recolzada per la UNESCO el 2011, amb la finalitat de 
reconèixer que els arxius constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble, que juguen un 
paper essencial en el desenvolupament de la societat, i que contribueix a la constitució i 
salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. Alhora que encoratja a totes les 
institucions productores de documents, tan públiques com privades, a prendre consciència 
del valor estratègic del seu patrimoni documental i a comprometre’s a la seva adequada 
conservació, gestió i difusió. 

La Federació Catalana de Monges Benedictines, els monestirs de la qual posseeixen un ric 
patrimoni documental que han 
conservat al llarg dels segles, han 
resolt avui 20 de desembre de 2013, 
a través del Consell d’Abadesses del 
Servei d’Arxius de la Federació, 
adherir-se a la DUA. Una declaració 
que des dels seus inicis ha estat 
impulsada des de Catalunya, i que a 
dia d’avui més d’una quinzena 
d’arxius catalans ja s’hi han adherit. 

El SAF, tot i ser un servei d’arxius privat i de l’àmbit de l’Església, defensa la necessitat de 
conservar gestionar i difondre adequadament el patrimoni documental, també el produït, 
recollit i conservat per les institucions de l’Església catalana. Davant d’una societat cada dia 
més formada i àvida de coneixement, cal que els arxius eclesiàstics també s’obrin i ho facin 
d’acord amb les necessitats i els requeriments tècnics actuals. 

La Federació Catalana de Monges Benedictines des de l’any 2012 està treballant en aquest 
camí, i així ho demostra la creació i defensa del projecte del SAF. Per això, adherir-se a la 
DUA és per nosaltres un fet significatiu que vol posar en relleu el dur treball que des del 
2012 estem portant a terme per aconseguir tirar endavant aquest projecte en temps de crisi. 
I alhora, és un gest de reconeixement de la tasca desenvolupada per les nombroses 
monges-arxiveres dels nostres monestirs, que durant segles han treballant silenciosament 
en la classificació, descripció i conservació d’aquest patrimoni, testimoni de la vida de les 
seves comunitats i de la societat que les ha envoltat. 

Més informació a l’Associacó d’Arxivers i Gestors Documentals de Catalunya. 

El SAF s’adhereix a la Declaració Universal sobre els Arxius 

http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress
http://www.arxivers.com/lassociacio/espai-dua.html
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La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 496: 14.01.2014 
 

 

Neix una marca que ja és la de referència de l’ensenyament concertat a Catalunya per 
presència i implantació, amb 260.000 alumnes que representen un 66% de l’alumnat 
escolaritzat en centres concertats, però que vol ser també un referent de compromís, 
qualitat i equitat.  

Una proposta educativa que, des del missatge de Jesús i en un clima de llibertat, proposa 
un horitzó de sentit per a la persona, ofereix camins de creixement integral per a tothom i 
fa partícip de l’alegria de l’evangeli a qui se’n senti atret.  

Una proposta educativa que, arrelada en una fonda tradició, millora cada dia i innova per 
assolir un major i millor aprenentatge de l’alumnat, cercant la màxima personalització i 
adaptació a cada noi o noia.  

Una escola orientadora, catalana i oberta al multilingüisme, que incorpora la dimensió 
digital i que té com a principal valor el professorat, compromès en la missió, la visió i els 
valors de l’escola, i en constant actualització professional.  

Una proposta educativa que es fa palesa en 401 escoles arrelades al pobles, barris i ciutats 
dels 124 municipis i 36 comarques on són ubicades, amb presències de llarga trajectòria 
que poden arribar a acumular més de 300 anys d’història i que ofereixen accents diferents i 
distintes propostes de servei, amb valors propis i específics en cada cas. 

 
 
 

La Casa disposa d'una gran sala d'actes, la Sala Castanyer, adequada per fer-hi 
celebracions religioses, i d'uns amplis jardins, agradables i acollidors, on es poden fer àpats i 
celebracions. Per a més informació: 
 http://www.espais360.com/admin/magatzem/projectes/buildsfn/virtualtoursfn.html 

Escola Cristiana de Catalunya: la marca comuna que ens identifica 

Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri 

http://www.espais360.com/admin/magatzem/projectes/buildsfn/virtualtoursfn.html
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Recés: silenci contemplatiu 
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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 Els textos de la Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 
per a l’any 2014 han estat preparats per un grup de representants 
de diverses parts del Canadà reunit pel “Canadian Centre for 
Ecumenism and the Prairie Centre for Ecumenism” i, finalment, 
elaborats per un comitè internacional nomenat pel Consell Pontifici 
per a la promoció de la unitat del cristians i la Comissió Fe i 
Constitució del Consell Mundial de les Esglésies. La versió de 
l’original anglès i adaptació al català és del Centre Ecumènic de 
Catalunya. Veg. http://www.vatican.va i wcc-coe.org 39 Títol TEXTOS PER A LA SETMANA DE PREGÀRIA PER LA UNITAT 
CRISTIANA I PER A TOT L’ANY 2014 
¿És que el Crist està dividit? (1Co 1,13) 
Preparats i publicats conjuntament pel Pontifici Consell per a la 
promoció de la Unitat Cristiana i per la Comissió Fe i Constitució 
del Consell Mundial de les Esglésies 

Data 3r. Trimestre 2013 

Font Oikumene. Circular del Centre Ecumènic de Catalunya, N.S. nº 96 

Publicat 16 de gener 2014 
 
 
 
 

 
 

 

Servei de Documentació: «¿És que el Crist està dividit?» 
Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Conferència de Joaquim Nadal i Farreras dins el cicle 
del MIL.LENARI del Monestir de Sant Daniel de Girona 
- Mil Anys de Vida en Comunitat 
Divendres  17 de gener de 2014 a la(s) 20:00  
Pl. Pompeu Fabra, 1 Girona 
  
Sota el títol "Ermessenda, una dona de govern", 
l’historiador, polític i amic del Monestir Joaquim Nadal 
oferirà la segona conferència del nostre cicle dedicada 
a la figura de la comtessa Ermessenda, principal artífex 
de la fundació del nostre Monestir. 
 

Entrada gratuïta. 
 

 

L’Església celebra el 19 de gener la Jornada 
Mundial de l’Emigrant i el Refugiat. Una 
jornada marcada per la situació en els 
Centres d’Internament d’Estrangers, la 
polèmica per la tanca de Ceuta i Melilla o la 
greu situació dels refugiats a Síria. Les 
entitats cristianes defensen que el fenomen 
migratori s’ha d’afrontar amb solidaritat, 
acollida i fraternitat. “Signes dels temps” 
entrevista Javier Alonso, membre de la 
Fundació Migra Studium. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. 
- Conversa amb el responsable de la Comunitat de Sant Egidi,  Jaume Castro, sobre el llibre 
“Pelegrins al cor de Barcelona”. 
- “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Lillet de la Pobla de Lillet. 

 

Data: 19 de gener de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 
 

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

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