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Benvolguts germans i germanes 
 
Un Any més l’Església universal ens convida a celebrar la Jornada de la Vida Consagrada 
en comunió amb els altres de carismes i ministeris amb què l’Esperit ha enriquit la seva 
Església. El lema que se’ns proposa enguany és “La joia de l’evangeli en la vida 

consagrada”, amb clara i volguda referència a la 
darrera exhortació apostòlica del Papa Francesc 
“sobre l’anunci de l’Evangeli  en el món actual”. 

Com a Vida Consagrada li hem d’agrair molt al Papa 
Francesc aquesta exhortació, que interpel·la i anima 
tota l’Església, en la seva varietat de carismes i 
ministeris, a una renovació evangèlica profunda que li 
permeti contagiar amb més credibilitat i força la joia de 
l’Evangeli. Agraïm al Papa Francesc les seves 
paraules vives i directes, però sobretot el testimoni 
personal d’home de Déu que ens mostra de moltes 
maneres com viu el que predica. 

El Sínode sobre la nova evangelització, que aquesta 
exhortació recull, ja afirmava en la seva preposició 50: 
“El Sínode de mana 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”. 

Aquest certament és el nostre compromís, que avui en aquesta Jornada volem refermar amb 
convicció: viure i contagiar L'ALEGRIA DE L'EVANGELI que “omple el cor i la vida sencera 
dels qui es troben amb Jesús” (EG 1), perquè hem rebut d’Ell l’amor infinit, ple de tendresa, 
de perdó i de misericòrdia. Una  joia que «la societat tecnològica difícilment engendra, per 
molt que multipliqui les ocasions de plaer” 

És la joia que sorgeix de la donació d’un mateix i de la passió per comunicar vida als altres. 
Un joia que triomfa sobre la pròpia comoditat, aïllament i seguretat per atrevir-se a arribar a 
totes les perifèries que necessiten la llum de l'Evangeli” (EG 20) 

És la joia que té la dinàmica de l'èxode i del do, del sortir de si mateix, del caminar i sembrar 
sempre novament, sempre més enllà. (EG 21) 

Ens sentim engrescats pel Papa Francesc a ser una Església que "primereja", és a dir que 
s’avança en l’amor, que s’involucra, acompanya, dóna fruit i celebra; que se sent poble i no 
elit, amb actitud d’encarnació i diàleg. 

El Papa Francesc ens demana a tots una renovació i conversió profunda perquè sigui 
possible aquest estil d’Església en missió: “Somio amb una opció missionera capaç de 
transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura 
eclesial esdevingui un camí adequat per a l'evangelització del món actual més que per a 
l'autopreservació. La reforma d'estructures que exigeix la conversió pastoral només pot 
entendre's en aquest sentit: procurar que totes elles esdevinguin més missioneres, que la 
pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui 
els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots 
aquells que Jesús convoca a la seva amistat” (EG 27). 

Missatge del P. Màxim Muñoz, president de l’URC, 
sobre la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
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I l’eix de tota la renovació és la conversió al nucli essencial de l’Evangeli, que és “la bellesa 
de l'amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i ressuscitat” (EG 36). “L'Evangeli 
invita primer que res a respondre al Déu amant que ens salva, reconeixent-lo en els altres i 
sortint de nosaltres mateixos per buscar el bé de tots”. Aquest és l’eix fonamental que no ha 
de quedar ofuscat en cap circumstància. “Totes les virtuts estan al servei d'aquesta resposta 
d'amor”. Altrament “l'edifici moral de l'Església corre el risc de convertir-se en un castell de 
cartes, i allí hi ha el nostre pitjor perill. Perquè no serà pròpiament l'Evangeli el que s'anunciï, 
sinó alguns accents doctrinals o morals que procedeixen de determinades opcions 
ideològiques. El missatge correrà el risc de perdre la seva frescor i deixarà de tenir «sentor 
d'Evangeli». (EG 39) 

El Papa Francesc, doncs, ofereix a tota l’Església, començant per ell mateix, un extraordinari 
programa de renovació perquè brilli amb tota la seva força la joia de l’Evangeli, viscut i 
contagiat. No hi ha dubte que hi ha aspectes que connecten d’una manera molt especial i 
forta amb elements essencials de la nostra identitat com a religiosos, religioses i membres 
d’Instituts de vida consagrada. Que aquesta Jornada de la Vida Consagrada sigui un 
moment intens per acollir aquesta crida, juntament amb tota l’Església, i comprometre’ns a 
respondre-hi des de la nostra vocació específica. 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 
 
 

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. 
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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 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

L’alegria de l’Evangeli en la vida consagrada 
 
Pare, que has creat l’univers 
per la força del teu amor inabastable, 
t’agraïm que ens hagis cridat al goig de la vida, 
que ens hagis concedit el do de la gràcia  
i que ens hagis donat Jesucrist com a germà nostre. 
Ell ens ha portat l’alegria de l’Evangeli 
segons el qual tots som els teus fills i filles, 
així com germans i germanes entre nosaltres.  
T’agraïm el do de la vida cristiana en el si de l’Església 
i avui especialment la vocació de les persones consagrades 
que segueixen Jesús en radicalitat i alegria. 
Que, per l’impuls de l’Esperit, puguem escoltar com Maria: 
“Alegrat, el Senyor és amb tu”. 
Per Crist Senyor nostre, amén. 
 

 

 

 

 
Este año 2014 nuestra Congregación de “Hijos de la Sagrada Familia Jesús, María y José” 
cumple 150  años de vida.  La “obra del milagro”,  como la definió nuestro fundador  San 
José Manyanet,  continua, apoyada en una rica tradición, la labor encomendada de ser,  
como religiosos, sacerdotes y educadores, “una familia para las familias” en medio de la 
sociedad.  Ya desde los inicios de su vocación  San José Manyanet mostró una 
extraordinaria sensibilidad humana, eclesial y social hacia las realidades más necesitadas de 
acompañamiento, ayuda  y atención pastoral. Y, desde la experiencia  profundamente 
espiritual vivida “en la casa de Nazaret” y el discernimiento necesario, descubrió en la 

Pregària 

“Hijos de la Sagrada Familia”: 150 años promoviendo la devoción a la 
Sagrada Familia y educando para la familia (1864-2014) 
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Sagrada Familia el modelo  
ofrecido por Dios para orientar,  
iluminar y guiar la vida personal y 
familiar. 
 
Esta convicción profunda le llevó a 
dejar “un futuro prometedor” en la 
diócesis de Urgell y a embarcarse 
en la aventura de fundar  en 1864 
la Congregación de Hijos de la 
Sagrada Familia Jesús, María y 
José y en 1874 las Misioneras 
Hijas de la Sagrada Familia. El 
primer colegio, bajo la advocación 
de San José, se estableció en 

Tremp, su ciudad natal,  donde, junto a los primeros compañeros hizo la profesión religiosa 
según las Constituciones del nuevo instituto el 2 de febrero de 1870. Tras la fundación del 
colegio Jesús, María y José (San Andrés-Barcelona) en 1877 la obra se fue afianzando y 
sucesivamente fueron apareciendo nuevos centros educativos en diferentes barrios de la 
ciudad condal, y en localidades  de las provincias de Barcelona, Lérida, Gerona, 
Tarragona…   
  
Nazaret: “Bajo tu familia santa vivir, morir, para hacerte amar”. 
 
Respondiendo a la carta del P. Magín Morera, Superior General, el Papa Pablo VI escribía 
con motivo de la celebración del Centenario de la fundación: “Efectivamente, admirable y 
digno de todo encomio y alabanza es lo que, siguiendo las huellas de vuestro Fundador, 
intentáis alcanzar. Pues vuestra vocación es honrar muy especialmente a la familia de 
Nazaret y procurar la formación de las familias cristianas según este acabado modelo de 
perfección” (11 de marzo de 1964). El beato papa Juan  Pablo II invitaba a los religiosos, en 
la fiesta de la Beatificación,   “a ser siempre fieles al patrimonio espiritual  y humano que 
habéis recibido de vuestro Fundador” y los animaba  a  “afianzar vuestra vocación de 
educadores como característica de vuestra vida consagrada, inspirando en vuestros 
alumnos sólidos principios humanos y cristianos”.  
 
Para San José Manyanet la Sagrada Familia  es ciertamente un modelo para la vida familiar 
y las comunidades religiosas pero, es también y, sobre todo, una escuela de santidad. De 
hecho, su propia santidad, tiene origen en la Sagrada Familia: en su hogar él se siente hijo 
amado, acogido, escuchado… y, en medio de ellos, descubre los ejemplos más altos y, a la 
vez, cercanos y concretos,   para vivir una vida  verdaderamente feliz como religiosos, 
educadores, padres y madres. Jesús, María y José enseñan, también a las familias de hoy,  
a vivir  “desde Dios” los acontecimiento de la vida,  confiados en su Palabra, asumiendo la 
propia responsabilidad y diferencia y cultivando las virtudes que hacen crecer el amor. 
 
El carisma que recibimos hace 150 años, reconocido por la Iglesia y valorado como pionero, 
no ha perdido, estamos convencidos,   ni un ápice de actualidad. Partir de Nazaret  es tener 
como referencia primera  la Encarnación de Dios  en el seno de una familia sencilla  y 
proclamar hoy  que Dios sigue presente,  mostrando su amor y su misericordia en los 
lugares donde vivimos la vida ordinaria de cada día. El fundamento sigue siendo sólido: 
Jesús  de Nazaret y la Buena Noticia del Evangelio, por eso, como el P. Manyanet podemos 
y queremos seguir dándolo “todo por la Sagrada Familia”. 
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Familia: “Un Nazaret en cada hogar”  
 
Y todo también y, al mismo tiempo, por la familia.  Nos mantenemos en la convicción de que 
la familia, lejos de ser  una institución del pasado, es el bien relacional primario, espacio 
privilegiado donde se forma el sentido fundamental de la existencia para cada ser humano, 
la auténtica ecología humana.  Las familias,  no 
obstante las crisis y las dificultades propias de la vida 
en común, la educación o la economía, siguen  
aportando a la sociedad el bien de la fidelidad, la 
estabilidad y la solidaridad.  
 
Manyanet estaba convencido,  y fue en esto auténtico 
pionero,  de la necesidad de caminar junto a las familias 
para ayudarlas a vivir su vocación: el hermoso ideal de 
su unión  y santidad en el amor y el crecimiento, con el 
fundamento sólido de la fe y la gracia del  sacramento, en las virtudes del hogar: el respeto, 
el diálogo, la generosidad y entrega mutua… Y tenía claro también que, para lograr una 
auténtica vida familiar y, por extensión, una mejora social, la educación “eminentemente 
católica” de la niñez y la juventud era el mejor camino. 
 
“Los primeros y principales educadores de la tierna juventud deben ser los propios padres”, 
decía el P. Manyanet y, añadía, que “deben ejercer su paternidad como un auténtico 
sacerdocio”. Tanto en el ámbito de las escuelas  como de la actividad pastoral y catequética 

en las parroquias la familia es esencial no solo 
como “receptora” sino como “protagonista”  y la 
margen de ella difícilmente pueden conseguirse 
“resultados” en el ámbito de la transmisión de la fe y 
de los valores.  
 
Educación: “Educamos para la familia” 
 
La tarea educativa es hoy una misión clave. 
Transmitir conocimientos, modos de hacer, valores, 
la fe… manteniéndose “a la altura del siglo”.  La 
“pedagogía del evangelio de  Nazaret” (así definida 
por el beato Juan Pablo II) o la “cultura del corazón 
y la inteligencia” de la que hablaba Manyanet,  
puesta en práctica desde la contemplación de la 
escuela de Nazaret “donde Jesús crecía en edad, 
sabiduría y gracia ante Dios y los hombres” (Lc 2, 
52) es el paradigma de la acción educativa y 
catequética que  trata de ayudar  y favorecer el 
crecimiento integral de los alumnos  favoreciendo  
el desarrollo de todas aquella facultades  que nos 
definen como personas y nos hacen crecer, en la 

familia y la sociedad, con una actitud positiva.  
 
Las obras apostólicas manyanetianas (colegios, parroquias, grupos…), sin renunciar a lo 
mejor de la tradición más que centenaria, se encuentran implicadas en la innovación 
pedagógica y educativa con el compromiso de ofrecer respuestas adecuadas a las nuevas 
necesidades. En esta línea trata de renovar y animar continuamente el  fortalecimiento de la 



7 
 

 

dimensión cristiana de las familias y de las comunidades educativas, la creación de 
ambientes ricos en  valores humanos y evangélicos, la visibilidad de la fe y  del diálogo con 
la ciencia y la cultura, la capacidad de atender a la diversidad de situaciones que se 
presentan,  el conocimiento y la aplicación a la educación de las nuevas tecnologías, el 
diálogo y compromiso con el mundo actual…  
 
Futuro: “Tenemos una historia que construir” 
 
Todos los que nos sentimos y somos “manyanetianos” estamos invitados a ser  levadura, a 
iluminar, con nuestra vida y nuestra palabra,  el futuro, y a  hacerlo desde los valores del 
Reino,  buscando  siempre caminos nuevos. A lo largo de 150 años muchas obras 
apostólicas han pasado pero la Congregación,  el núcleo del carisma,  permanece porque ha  
mantenido siempre una   actitud creativa. No se vive del pasado por glorioso que haya sido. 
El P. Fundador, así es reconocido por 
todos, “fue un profeta capaz de 
adelantarse a los tiempos” tanto en el 
ámbito de la prioridad de la atención 
pastoral a la familia  como de la 
educación católica de calidad acorde a 
los tiempos. Nosotros, hoy, estamos 
llamados a “seguir adelantándonos a los 
tiempos”   manteniendo fidelidad a la 
herencia recibida.  
 
Para ello debemos, como religiosos y 
familias, perseverar en el camino de 
santidad personal y comunitaria 
manteniendo vivo  el carisma fundacional en su dinamismo histórico  y el rico patrimonio 
humano,  espiritual y pastoral del Instituto. Profundizar en lo que somos,  por gracia de Dios,  
es una tarea permanente así como lo es también compartir sin ningún temor  nuestro ser y 
nuestra vida, nuestra espiritualidad y nuestra historia;  trabajar unidos por la buena 
formación en las familias, escuelas y comunidades religiosas.  La semilla ha de seguir 
creciendo con humildad y sencillez,  sin hacer ruido,  en una tierra “bien cuidada y 
preparada”.  Y, junto a todos los religiosos-as y las familias seguir caminando, con realismo y 
esperanza,   hacia nuestro ideal  de ser y hacer, cada día  “del mundo una familia, de cada 
ahogar un Nazaret”. 
 
Jesús Díaz Alonso, SF 
Padre general 
 
 

(Claretians - 20/01/2014) La Conferència Claretiana de Superiors Majors d’Europa s’ha 
reunit a Vic per tractar de la reorganització de la Congregació a Europa. Un treball que 
parteix de les conclusions de la consulta realitzada a totes les comunitats claretianes de 
Europa sobre la reorganització de la Congregació en aquest continent: línies prioritàries 
d’acció missionera i estructures més adequades per assegurar millor la vida i la missió. En la 
deliberació s’han tingut en compte també les conclusions de l’encontre missioner celebrat a 
Bilbao i l’estudi econòmic que s’està fent dels diversos organismes claretians a Europa. 

Els claretians es plantegen la seva organització a Europa 

http://claretians.cat/web/2014/01/20/trobada-de-la-conferencia-claretiana-deuropa/
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Fruit del diàleg i de les propostes del govern general s’ha acordat crear una comissió que, a 
través de la metodologia que consideri més adequada i tenint en compte tot el treball fet fins 
ara, elabori una proposta de la visió del futur de la Congregació a Europa. Aquesta proposta 
ha d’estar enllestida a finals d’octubre del 2014 i ha d’indicar els objectius que ens proposem 
en les diverses dimensions de la vida missionera claretiana i les estructures més adequades 
per portar-los a terme. La comissió estarà formada per un membre del govern general, 3 
Provincials, 4 prefectes de diversos organismes i 2 membres de la comissió que ha estudiat 
la resposta als qüestionaris fets a les comunitats. 

Entre els 3 Provincials es troba el pare Màxim Muñoz, Provincial de Catalunya i secretari 
d’ECLA (Conferència Claretiana de Superiors Majors d’Europa). Aquesta proposta serà 
treballada en una trobada de tots els governs dels diversos organismes d’Europa amb el 
pare general i alguns membres del govern general, que està programada per als dies del 13 
al 16 de gener a Cracòvia (Polònia). 

La nova proposta sorgida d’aquesta trobada serà sotmesa a la consideració de les 
comunitats claretianes d’Europa cap al mes de març del 2015 i finalment cap a l’abril del 

2015 es compta poder aprovar la 
proposta definitiva en una reunió 
del Superior General amb els 
Superiors Majors dels diversos 
organismes claretians d’Europa 
(ECLA) a fi de poder-la presentar 
al nou govern general sorgit del 
proper Capítol General (agost-
setembre del 2015). 

Un darrer punt treballat en aquesta 
trobada d’ECLA és l’organització 
de l’«encontre claretià d’Europa», 
pensat com un moment intens de 
convivència entre claretians 
procedents dels diversos 
organismes d’Europa que ajudarà 
a fer camí cap a una nova etapa 

de la Congregació al nostre Continent. Aquest encontre tindrà lloc al Col•legi Major Cardenal 
Larraona (Pamplona – Navarra) del 19 al 23 d’agost del 2014 i comptarà amb xerrades 
de Josu M. Alday, que farà una breu exposició històrica de la Congregació a Europa bo i 
extraient-hi lliçons per al present i el futur; del pare José Cristo Rey García Paredes sobre 
la nova evangelització a Europa a partir del Sínode de l’exhortació apostòlica «La joia de 
l’evangeli» del Papa Francesc, i finalment del pare Josep M. Abella, Superior General, 
sobre el procés de reorganització a Europa i el proper capítol general. 

La reunió es va fer els dies 17 i 18 de gener a la Casa d’Espiritualitat de Vic hi hi van 
participar els integrants d’ECLA, la Conferència claretiana que aplega els Superiors Majors 
dels deu organismes claretians d’Europa: els cinc de la península Ibèrica (Bètica, Catalunya, 
Euskal Herria Portugal i Santiago) i els de França, Itàlia, Regne Unit, Alemanya i Polònia. 
També hi va assistir, el pare general i altres membres del govern general 
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Acabada la reunió, els membres d’ECLA s’han quedat a la Casa d’Espiritualitat de 
Vic on aquest dilluns comença l’encontre del Govern General amb els Superiors Majors de 
tota la Congregació per preparar el proper Capítol General. 

  

 

Margarita Bofarull, membre de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida 

Carme Munté - 12 gener 2014 – Catalunya Cristiana 
Margarita Bofarull Buñuel (Barcelona, 1961) és religiosa, metgessa i teòloga. Una totalitat 

que posa  al servei de la societat i de 
l’Església. Com a membre d’una 
congregació religiosa dedicada a l’educació, 
la seva voluntat és cuidar la pedagogia per 
tal de fer arribar un missatge 
imprescindible: la il·lusió per la vida i perquè 
les persones siguem realment felices. És 
presidenta del Patronat de l’Institut Borja de 
Bioètica (URL), professora de Moral de la 
Facultat de Teologia de Catalunya i de la 
Universitat Centreamericana José Simeón 
Cañas (UCA) del Salvador, i membre de la 
Comissió General de Bioètica de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu. També 
forma part del consell de redacció de la 
revista Labor Hospitalaria, on és 
responsable de la secció d’ètica i salut, i és 
presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial 
de l’Hospital maternoinfantil de Sant Joan 

de Déu d’Esplugues (Barcelona). Ara s’integra a la Pontifícia Acadèmia per a la Vida.  
 
Com viu aquest nomenament com a membre de la Pontifícia Acadèmia per a la Vida? 
El visc amb molt d’agraïment i gratuïtat. Em fa molta il·lusió poder fer aquest servei eclesial. 
El veig   com un reconeixement a la lluita a favor de la vida que fem moltes persones a títol 
individual i institucional. És un reconeixement, en primer lloc, per a la meva congregació: la 
Societat del Sagrat Cor de Jesús. En segon lloc per a l’Orde de Sant Joan de Déu, amb el 
qual col·laboro. És una de les institucions que més treballa a favor de les vides més 
amenaçades. I en tercer lloc, per a l’Institut Borja de Bioètica, fundat l’any 1976 pel jesuïta 
Francesc Abel i que va esdevenir el primer centre de bioètica de l’Estat espanyol i d’Europa.  
Som una societat que penalitzem la malaltia, i això és molt greu. La nostra vulnerabilitat, en 
lloc de ser un motiu per ser més ajudats, porta a l’exclusió.  
 
En quin sentit es penalitza la malaltia? 
La nostra societat no dóna carta de ciutadania plena a les persones sense salut. 
L’avortament eugenèsic seria el cas extrem. Ens atorguem el dret de decidir qui pot i qui no 
pot néixer. Al mateix temps, no es donen prou ajuts per ajudar les persones discapacitades i 
les famílies per tirar endavant. És a dir, no podem defensar la vida per tothom, i alhora girar 
l’esquena a les persones que necessiten ajuda.  
 

Margarita Bofarull: «Per a la societat resulta més barat pagar un 
avortament que acompanyar la maternitat» 

http://www.claretvic.net/
http://www.claretvic.net/
http://claretians.cat/web/2014/01/20/reunio-del-govern-general-amb-els-superiors-majors-de-la-congregacio-dels-missioners-claretians/
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El criteri de rendibilitat econòmica s’ha acabat traduint en les persones? 
Malauradament és així. Les persones, en el moment en què deixen de ser rendibles, també 
deixen d’interessar. Hi ha moltes persones que se senten com una càrrega.  
 
La nostra societat tracta bé les persones grans? 
De forma general, estimem la gent que ens ha donat la vida, que ens ha precedit i, per tant, 
busquem el millor per als familiars grans. Amb tot, si el criteri que preval en la societat és 
l’econòmic, no hi ha dubte que des d’aquesta perspectiva són poblacions que ens costen 

molt de mantenir. De vegades, les 
residències o els centres de gent gran no 
tenen tot el personal que haurien de tenir… 
Són conseqüències de situar l’economia 
com el motor de  la vida. 
 
La crisi ha suposat un retrocés en el 
dret a la salut… 
 Ens hem de plantejar seriosament amb 
quins criteris distribuïm el que tenim, 
perquè, de diners, n’hi ha. El que no 
podem assumir de cap manera és un 
retrocés en el nivell bàsic de salut, com pot 
ser la retirada de fàrmacs per als quals no 
tenim alternativa, sobretot en el món de 
l’oncologia. Moltes vegades no són 

curatius, però sí que han demostrat estadísticament que allarguen la supervivència un 
temps. En cas de càncer infantil, un any més de vida porta implícita l’esperança que hi hagi 
un avenç científic que doni com a resultat la curació del nen. D’altra banda, caldria establir 
unes prioritats en les llistes d’espera. Hi ha intervencions que no són tan costoses però que 
milloren molt la vida dels pacients. Per a una dona gran que pateix una pèrdua de visió 
important a causa d’unes cataractes, trigar uns mesos de més o de menys a ser operada li 
pot suposar fins i tot el fet de poder o no continuar vivint sola. Un altre àmbit que cal reforçar 
és el de la salut mental. La crisi està provocant casos de depressió, d’angoixa, d’estrès… A 
mitjà i llarg termini ens sortirà molt car no haver-ho previngut a temps. 
 
Quina hauria de ser la col·laboració entre sanitat privada i sanitat pública? 
El criteri ha de ser garantir una sanitat pública de qualitat per a tothom. Aquí a Catalunya 
sempre  l’hem tinguda, i hem de lluitar per mantenir-la. No podem fer una passa enrere. La 
sanitat pública ha de garantir els mínims per a tota la població. I la sanitat privada, en un 
moment de crisi, pot ajudar a 
alleugerir la despesa pública. Per a les persones que s’ho poden permetre, una manera de 
ser solidàries és no fer tanta despesa pública i recórrer a 
la sanitat privada. 
 
El 29 de febrer farà la seva presentació a la Pontifícia 
Acadèmia per a la Vida. Què li agradaria aportar en 
aquesta institució pontifícia? 
La il·lusió per la vida i el desig de promoure-la, acollint la 
realitat també dels més pobres i vulnerables. La reflexió 
fruit del que visc i comparteixo aquí i a Centreamèrica. La Pontifícia Acadèmia per a la Vida 
és un òrgan científic, no és pastoral, però és important la dimensió d’anunci. La denúncia és 
important, però encara ho és més l’anunci. Hem de tenir cura d’aquest anunci i ho hem de 

«Sense la dimensió 
afectiva, la 
sexualitat no omple 
les persones» 
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poder fer amb una base científica, recollint tota la tradició humanista cristiana profunda, que 
és il·lusionant. Ens cal recuperar l’alegria de l’Evangeli. 
 
L’Església posa massa l’accent en la retallada, en la prohibició? 
Quan em presenten com a professora de Moral, la pregunta que hi sol anar associada és 
sobre els límits de l’Església i de la moral… Exercir la llibertat és posar límits, però l’accent 
l’hem de posar en el que volem viure, en l’objectiu que volem assolir. 
 
I quin és l’objectiu que volem assolir? 
Ajudar-nos tots plegats a viure la nostra humanitat amb plenitud, fer més real el somni de 
Déu per a la humanitat. Hem estat creats a imatge i semblança de Déu, i això és molt gran. 
Cada dia estem cridats a ser més del que 
som, perquè ja ho som per creació. En el 
fons, busquem la felicitat. La llibertat 
se’ns dóna, la felicitat ens l’hem de 
guanyar. 
 
 L’ètica és un camí cap a aquesta 
felicitat? 
I tant. Els primers tractats d’ètica eren 
tractats de felicitat. 
 
Com viu la triple vessant de religiosa, 
doctora i teòloga? 
Sempre ho he viscut molt unificadament. 
Era metgessa abans d’entrar a la vida 
religiosa. Ja com a membre de la Societat del Sagrat Cor de Jesús vaig estudiar Teologia. 
Després em vaig especialitzar en Moral, perquè era el camp que em permetia més aprofitar 
el bagatge de la meva formació mèdica. En els diferents serveis que m’han demanat ho he 
pogut viure de forma integrada. Així mateix, també dono gràcies a Déu de l’oportunitat que 
he tingut com a dona i religiosa. És un reconeixement a totes nosaltres! Una de les 
assignatures que dono és la de Moral sexual. Fins ara l’única moral sexual era la que havia 
estat pensada per homes. És molt diferent quan també s’introdueix el punt de vista més 
femení, amb un coneixement més propi de la sexualitat femenina. 
 

Humanitzar la sexualitat 
 
La nostra societat, com viu la sexualitat? 
De manera poc reeixida. Fruit de la meva experiència en un consultori de ginecologia, en la 
formació de nois i noies de Batxillerat i en l’acompanyament de joves vinculats a la Pastoral 
Universitària, puc dir que és un tema que fa patir molt. La sexualitat és una dimensió tan 
important de la persona humana i alhora tan forta que, sense un eix integrador, fa patir molt. 
Sense la dimensió afectiva, la sexualitat no omple les persones. El plaer sexual és molt 
fugisser i, a més, té un dinamisme tirànic: sempre anhela més i deixa una sensació de buit. 
La conseqüència és la manca de plenitud. Ens falta formació i treballar aquesta integració.  
 
En què es tradueix aquest patiment? 
Les persones senten molta contradicció i viuen una gran distància entre una teoria molt 
clara, fruit de tota la informació rebuda, i les seves vivències. Molts joves se senten utilitzats, 
i això és molt feridor. El consumisme l’hem passat al camp de les relacions personals.  
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Quina és la proposta des del cristianisme? 
Humanitzar la sexualitat. Perquè realment sigui una sexualitat humana ha d’integrar tots els 
components que precisament ens fan humans: raó, voluntat, llibertat, capacitat d’estimar… 
L’altra opció és viure una sexualitat més animal, basada en l’instint, en l’estímul-resposta, 
una sexualitat que no omple el cor humà. No és que estigui demonitzant el plaer ni la 
sexualitat —la sexualitat és creada per Déu i, per tant, és bona—, sinó que el que dic és que 
és una dimensió molt pervertible.  
 
Les relacions sexuals cada cop comencen més joves…  
Hi ha vivències que no permeten acabar de posar les bases com a persona. L’adolescència 
és el moment de fer lligams socials i de grup. Els joves que amb 14 anys ja tenen una relació 
s’acaben aïllant de la resta del grup i, per tant, es perden vivències pròpies de l’edat. A més, 
en un moment d’acceptació de la pròpia corporeïtat, es corre el risc d’utilitzar l’altre per 
reafirmar-se un mateix. El repte de l’educació és ajudar a desenvolupar totes les 
potencialitats de manera harmònica. 
 
Avortament 
 
L’avortament n’és la conseqüència més dura? 
L’avortament ens interpel·la a viure una sexualitat humanitzada. Estem fets per a la vida i tot 
el que és procurar actes de mort reverteix en contra nostra. 
 
Vostè ha tractat dones que han avortat. 
Sí, vaig treballar uns anys al Servei en Camí, de la Casa de la Jove. Ens arribaven noies que 
havien avortat. Evidentment, nosaltres no fèiem avortaments, però sí que en fèiem un 

seguiment. Molts centres que practiquen 
avortaments després no fan cap seguiment 
de les noies, mentre que nosaltres les 
acompanyàvem durant molts anys. La 
primera víctima de l’avortament és, 
evidentment, l’embrió, el fetus, però la 
segona víctima és sempre la dona. Potser 
en un primer moment la dona té la sensació 
d’haver-se tret un problema de sobre, però 
no han passat ni cinc anys que comença a 
fer-li mal per dintre. Eclesialment, hem 
d’ajudar les dones que han avortat a 
reenganxar-se al carro de la vida, a treure’s 
el pes i el llast que arrosseguen.  
 
La societat valora prou la maternitat? 
La maternitat és una victòria per a la dona, 
però vivim en societats en què fins i tot està 
penalitzada. No es donen prou ajudes, la 
precarietat laboral fa que moltes dones no 
s’atreveixin a quedar- se embarassades per 
por de perdre la feina. Si tens un fill amb 

problemes, no tens prou ajudes… Jo no em poso en la consciència de les dones que arriben 
a avortar, perquè l’únic jutge és Déu Nostre Senyor, però sí que em sento molt cridada a 
animar-les que no facin coses que els pesaran sempre. 
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Cal pensar més en les causes de 
l’avortament?  
Una causa molt clara és la nul·la o molt 
pobra educació sexual. Tenim molta 
informació però poca formació. Una altra 
causa són les situacions de manca de 
llibertat que viuen moltes dones en les 
seves relacions. Es porta molt en silenci, 
però hi ha moltes dones que es veuen 
obligades a tenir relacions que no han volgut. Hem de lluitar perquè això no passi. Hem 
d’anar a les causes. És una lluita per les llibertats de les dones i per una formació correcta.  
 
Potser les dones s’haurien de manifestar en aquesta línia…  
Hi ha dones que fins i tot pateixen violacions intramatrimonials, però no s’atreveixen a dir-ho 
perquè ho viuen de forma vergonyant. D’altra banda, també cal educar els homes i, de 
retruc, la societat. La vida no ens l’hem donada a nosaltres mateixos. Per tant, fer-nos amos 
de la vida d’un altre és agafar clarament una cosa que no ens pertoca. Així mateix, hem de 
tenir clar que cada vida té repercussions personals i inviduals, però que també és un bé 
col·lectiu. Per això, em sento cridada a lluitar contra aquest individualisme que ens fa creure 
que la vida només és nostra. Si fos així, ens destruiríem ontològicament. 
  
La qüestió de l’avortament està molt ideologitzada? 
 És un dels temes més ideologitzats que tenim a les nostres societats. Es fa servir de 
moneda de canvi entre progressistes i conservadors. A mi, el que em surt és la necessitat de 
ser lliures i no deixar-nos etiquetar. En entorns feministes, quan m’he manifestat clarament 

dient que l’avortament no és un dret 
que tenim les dones, sinó que el dret 
que tenim les dones és a decidir la 
nostra maternitat, de seguida m’han dit 
que com que sóc monja faig 
regressions al passat. No em vull deixar 
pressionar mediàticament perquè la 
meva fita no és ser aplaudida per 
tothom, sinó dir, en consciència, el que 
veig que puc aportar. Per a mi, és 
progressista tot allò que ajuda a 
desenvolupar més les persones i les 

societats, les llibertats i els drets. Des d’aquest punt de vista, em considero molt 
progressista, perquè penso que l’avortament no és un dret, és un tema que fa mal a moltes 
persones. Un altre tema són les circumstàncies concretes de cadascú, o que legalment hi 
hagi d’haver una regulació. 
 
Quins punts positius té la reforma de la llei de l’avortament? 
Encara no m’he llegit la llei i, per tant, puc opinar a partir del que n’han dit els mitjans de 
comunicació. Considero positiu que les menors necessitin el consentiment dels pares a 
l’hora d’avortar. És una qüestió de coherència, perquè a aquestes mateixes menors no els 
podem donar un antibiòtic sense el consentiment dels pares… O avancem la majoria d’edat i 
considerem que són madures per a tot, o si considerem que no, aleshores vol dir que encara 
necessiten algú que les continuï acompanyant en el seu creixement. No és una anècdota en 
la vida d’una dona el fet d’haver avortat, és una cosa que marca i, per tant, els pares han de 
poder acompanyar-la. Una altra cosa positiva de la reforma és el fet de mostrar que 

«La primera víctima de 
l’avortament és, evidentment, 
l’embrió, el fetus, però la 
segona víctima és sempre la 
dona» 
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l’avortament no és un bé, no és una cosa bona, no és un dret. També és positiu, 
evidentment, el fet de no penalitzar les dones.  
 
L’avortament és un negoci? 
En molts casos sí. Estic pensant en un centre concret de Barcelona per al qual l’avortament 
és un negoci rodó. I, a més, és un centre que no ha tingut mai gaires escrúpols a l’hora de 
provocar els avortaments. D’altra banda, per a una societat és més barat pagar un 
avortament amb diner públic que acompanyar una maternitat i donar ajuts a una vida que 
neix. 
 
La píndola de l’endemà pot ser considerada una mesura pal·liativa? 
La contracepció postcoital és un problema sanitari en aquests moments. Es presenta i es 
ven com una contracepció d’emergència, però quan tu parles amb els ginecòlegs que 
treballen en centres on es dispensa et diuen que hi ha adolescents que en un any van entre 
3 i 4 vegades a buscar-la. Sanitàriament això és un problema. Són dosis molt altes 
d’hormones que tenen efectes secundaris en la salut de les persones. La culpa no és de les 
noies sinó dels adults que venem unes seguretats que no existeixen. A més, estem abaixant 
la guàrdia en la prevenció de la sida i, alerta, perquè pot tornar a repuntar. La contracepció 
postcoital no prevé contra les malalties de transmissió sexual. 
 
L’ús del preservatiu seria el mal menor? 
Una cosa és la postura de l’Església per als matrimonis que volen viure una comunitat 
d’amor i vida oberta a la vida. Una altra cosa és que la postura de l’Església sempre és la 
defensa de la vida. Per tant, si hi ha persones que tenen comportaments que posen en risc 
la pròpia salut i la pròpia vida, l’Eglésia el que vol és que no la posin en risc.  
 
 
 
 
Des del Casal Loiola  us volem animar a assistir al 
proper Fòrum Català de Teologia i Alliberament que 
es celebrarà a Barcelona aquest cap de setmana 25 
i 26 de gener sota el lema “Lluitem per 
l’esperança”. 
 

La trobada tindrà lloc a l’Escola Pia Nostra Senyora 
al carrer Diputació 277 a partir del dissabte a les 
9:30h per la recollida de les acreditacions.   
 

En aquesta trobada hi ha haurà la possibilitat 
d’assistir a diferents tallers d’una multitud d’entitats i 
realitats que han decidit participar-hi, entre elles el 
Casal Loiola. 
  

Tallers proposats en document adjunt a l’Horeb. 
 

Us podeu inscriure el mateix dia però fora bo fer-ho 
abans. 
 

Per qualsevol aclariment podeu consultar la 
web  www.teologiaialliberament.cat 
 
 

Els dies 25 i 26 de gener se celebrarà el III Fòrum 
Català de Teologia i Alliberament a Barcelona: “Lluitem per l’esperança” 

http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=b2d5e22805&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage1.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=61dac60c5d&e=08c28d126f
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CARTA DE CONVOCATÒRIA 
El Fòrum Català de Teologia i Alliberament, germà del Fòrum 
Social Català, és un espai obert, transversal i interconfessional, 
que mira el  transcendent. L’any 2010 ens vam trobar per 
primera vegada sota el lema “És un moment oportú!”; l’any 
2012 ens vam tornar a trobar sota la divisa “Som més dels que 
ens creiem”. Les dues trobades van resultar una festa del 
compartir experiències de vida, espiritualitat i multitud de 
propostes de futur. Ara comprovem que aquells dos eslògans 
segueixen plenament vàlids. Precisament per això, i pel 
moment que vivim, seguim considerant un “moment oportú” per 

a un canvi d’orientació vers la solidaritat i l’esperança. I dia a 
dia anem constatant que, malgrat tots els malgrats, “som més 
dels que ens creiem”. Amb la crisi, creix el nombre i el 
compromís de la gent que es mou amb els nostres mateixos 
anhels. D’aquí el lema d’enguany: “Lluitem per l’esperança”. 
 
Retornar a l’esperança 
Avui ens afecta, sobretot, el sofriment de tantes persones. Quan es parla de crisi, 
normalment se’n parla amb xifres o percentatges. Però, darrera de cada una d’aquestes 

xifres, hi ha una cara, unes 
persones amb nom i cognom, amb 
esperances frustrades, algunes de 
les quals podem tenir molt a la vora. 
Es tracta d’un dolor profund que 
afecta tots els sectors de la 
població, en primer lloc els que ja 
abans estaven en risc d’exclusió, 
però, també, els que han assolit 
noves formes de pobresa que 
fereixen de manera indiscriminada 
joves, avis, dones, adults sense 
feina, tots els quals, dia a dia, veuen 
com van perdent possibilitats de 
mantenir la seva dignitat. 

Les persones i entitats convocants 
ens sentim interpel·lats per aquesta 
realitat cada cop més punyent i ens 
ha ajudat a posar en valor la dignitat 
de la persona, potenciar els 
discursos alternatius i a veure amb 
major claredat que cal desautoritzar 
el discurs oficial del "no hi ha res a 
fer" i que cal acompanyar. Perquè 
sabem que la dignitat col·lectiva 
d’una societat no es mesura per les 
possibilitats que tenen els sectors 
econòmicament benestants sinó pel 

respecte i l’estima amb què són tractats els sectors més castigats. Vivim un moment clau per 
oferir esperança. 

Expressió catalana del 
Fòrum Mundial 
de Teologia i 
Alliberament 
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Retornar a l’esperança des de l’ajuda mútua 
És un motiu d’esperança constatar que creix la solidaritat ciutadana d’atenció directa a les 
persones, d’individu a individu, sovint de manera invisible, des de les formes més 
espontànies o des de les xarxes socials. En temps de bonança semblava que aquests valors 
s’havien diluït, però, després de cinc anys de retallades i de destrucció de llocs de treball, 
sembla que reneix. 

Cal fer referència, en primer lloc, a l’ajuda que es donen els membres de la mateixa família, 
especialment els avis malgrat els seus escassos recursos; però també a l’aparició de xarxes 
informals amb accions directes de solidaritat en relació a necessitats bàsiques: alimentació 
(bancs, menjadors, àpats solidaris...), roba, llibres, comerç solidari, acolliment d’immigrants, 
la mateixa ILP per la Renda 
Ciutadana. Cal remarcar sobretot la 
multitud d’entitats nascudes de la 
societat civil que, més enllà de posar 
el focus a desvalguts i marginats, 
ajuden per superar les noves formes 
de pobresa, moltes de les quals són 
presents al Fòrum. 
 
Retornar a l’esperança i transformar 
el sistema 
Sabem, però, que els remeis pal·liatius 
no són suficients, que cal canviar el 
“sistema” cap a un nou model que 
preservi la igualtat, els drets de 
tothom, la transparència, el respecte a 
la naturalesa. En aquest sentit, la crisi ha desencadenat múltiples protestes, resistències i la 
proliferació d'experiències transformadores. La nostra societat bull massivament contra les 
retallades dels serveis bàsics, contra els desnonaments, contra una reforma laboral que 
deixa sense protecció al treballador, contra el racisme i la criminalització de l’immigrat, contra 
les accions usureres de la banca o contra el malbaratament de la naturalesa. Tot aquest 
moviment de protesta ve acompanyat de l’aparició de propostes alternatives, diferents i 
plenes d’imaginació, en els àmbits més diversos que, entre totes, van definint l’orientació del 
nou model. Són petites experiències però, a l’interior de cada una d’elles, hi ha una llavor 
d’esperança. En el camp de l’economia constatem el renaixement del moviment cooperatiu, 
de la banca ètica, de noves experiències en el món rural, de les plataformes en defensa del 
territori o per un nou model energètic, per la nova cultura de l’aigua. En el camp polític, la 
consciència d’iniciar una reforma en profunditat, de noves formes de participació, l’ampla 
moviment ciutadà exigint el Dret a Decidir i el respecte a la nostra identitat. En el camp del 
dret, el moviment de magistrats, juristes i advocats que demanen major transparència i 
capacitat d’actuació contra un model de societat venuda al diner. I podríem seguir: en el 
camp de la cultura, de l’educació, dels serveis, del respecte a la diversitat, de la 
noviolència... O de les iniciatives en el camp de la fe, de l’espiritualitat, del diàleg 
interreligiós. Vivim en una societat que reacciona. 

Apostem per la confluència de totes aquestes lluites i esperances. Cal treballar des de tots 
els àmbits, des de la pluralitat de pensament, i establir una relació porosa entre tota la 
bullidera d’iniciatives, moviments i protestes, ara en plena gestació.  

Aquesta III edició del FCTiA vol ser un intent més en la construcció d’aquesta gran xarxa. Vol 
col·laborar en la creació d’aquest espai comú de valors i lluites, de propostes i 
d’experiències. Al capdavall de tot, ajocada i humil, s’entreveu l’esperança. 
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Madrid, 21 de enero de 2014 (IVICON).-
 La Conferencia Española de Religiosos 
pretende reflexionar sobre las llamadas 
y desafíos que la Exhortación 
Apostólica del Papa Francisco 
“Evangelii Gaudium”, propone para la 
Vida Religiosa. Para ello, ha organizado 
una jornada de reflexión que se celebrará el día 1 de marzo en 
las RR del Amor de Dios de Madrid. 
La Exhortación será trabajada a través de tres ponencias y 
trabajo en grupos para aterrizarla en lo concreto de la Vida 
Religiosa. 
La jornada comenzará a las 9:30 con la presentación. La 
primera ponencia la impartirá el Superior Provincial de la 
Compañía de Jesús Francisco José Ruíz, sj y llevará por 

título “La Iglesia que sueña el Papa Francisco para la Evangelización”. 
Miguel Marquez, ocd, hablará sobre los “Desafíos para la Evangelización” que contiene el 
texto del Papa. A las 16:30 Rosaura Rodrigo, hj, expondrá la ponencia “Dimensión social de 
la Evangelización”. 
Esta jornada está destinada a Superiores Mayores, Consejos y religiosos y religiosas 
interesados en el tema. La inscripción puede hacerse a través de la página web de 
CONFER o en el correo cursos@confer.es 
 
 
 
 
El Hermanito de Jesús quería reencontrarse con Bergoglio, al que conoció en 
Argentina cuando era Provincial de los jesuïtes 
 
Por Rocío Lancho García 
 CIUDAD DEL VATICANO, 20 de enero de 2014 
(Zenit.org) - El Santo Padre se reunió en la tarde de 
este sábado 18 de enero con el anciano Arturo 
Paoli, Hermanito de Jesús, conocido por su 
compromiso religioso y social para y con los pobres, 
no solamente en Italia sino también en 
Latinoamérica, donde ha transcurrido 45 años.   

Hace algunas semanas Paoli había manifestado el 
gran deseo de encontrar al papa Francisco, al que 
conoció cuando vivió en Argentina y Bergoglio era 
Provincial de los jesuitas. Durante su larga 
permanencia en América Latina Paoli vivió también 
en Argentina 14 años, de 1960 a 1974. Pero tuvo 
que abandonar el país debido a las amenazas, en la 
época peronista, y se trasladó a Venezuela y luego, 
en 1985, a Brasil, hasta su retorno definitivo a Italia 
en el año 2005. 

Lectura de la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

El papa Francesc rep Arturo Paoli, germanet de Jesus, de 101 años 

http://www.confer.es/actividades/Evangelii+Gaudium%3A+lectura+desde+la+Vida+Religiosa.+S%E1bado%2C+1+de+marzo+de+2014.
http://www.confer.es/actividades/Evangelii+Gaudium%3A+lectura+desde+la+Vida+Religiosa.+S%E1bado%2C+1+de+marzo+de+2014.
http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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El encuentro, que tuvo lugar en la Casa de Santa Marta, fue personal e íntimo y duró unos 
40 minutos. Arturo Paoli, que ha cumplido 101 años, vive actualmente en una pequeña casa 
dedicada a Charles de Foucauld cerca de la ciudad italiana de Lucca, su ciudad natal. 
Ordenado sacerdote en 1940, fue en 1954 cuando recibió la orden de dejar Roma para 
embarcarse como capellán sobre la nave argentina "Corrientes", destinada al transporte de 
inmigrantes. Arturo realizó solo dos viajes. En esta nave conoció a un Hermano de la 
Fraternidad de Lima al que asistió en su muerte. 

Después de este encuentro decidió entrar en la congregación religiosa inspirada por Charles 
de Foucauld y vivió el periodo de noviciado en El Abiodh, en Algeria. Tras pasar un periodo 
en ese país y más adelante en Cerdeña, decidió trasladarse a América Latina y se instaló en 
Argentina en Fortin 
Olmos, entre los 
hacheros que 
trabajaban para 
una compañía 
inglesa de 
madera. Cuando la 
compañía decidió 
abandonar la zona 
ya empobrecida de 
la preciada madera 
quebracha, Arturo 
organizó una 
cooperativa para 
permitir a los 
hacheros continuar 
viviendo allí. 

Pero en 1969 fue 
elegido superior de 
la comunidad latinoamericana y se trasladó a Buenos Aires. Allí vivían los novicios de la 
fraternidad. En este periodo el padre Paoli publica su segundo libro "Diálogo de la 
Liberación". Poco después, en 1971 se trasladó a la diócesis de La Rioja al nacer allí un 
nuevo noviciado. 

Eran los años turbulentos de los regímenes militares en casi toda Latinoamérica, que 
coincidieron con el inicio de la teología de la liberación, sobre la cual Bergoglio criticó ya en 
aquella época las bases teológicas y el seguimiento político que tuvo, aunque reconoció que 
existían personas buenas bien intencionadas. 

Sobre el tema la Iglesia se pronuncia con claridad algunos años después, en dos 
documentos: «Instrucción  Libertatis nuntius sobre algunos aspectos de la teología de la 
liberación» (Congregación para la Doctrina de la Fe, 6 de agosto de 1984) y la 
«Instrucción Libertatis conscientia sobre la libertad cristiana y liberación» (Congregación 
para la Doctrina de la Fe, 22 de marzo de 1986) 

En Argentina acusan al hermano Paoli de realizar tráfico de armas con el Chile de Allende, 
que poco después cae el 11 de septiembre de 1973 con el golpe militar del general Pinochet. 
Paoli sufre amenazas y cuando está en Venezuela, algunos de los religiosos de los 
Pequeños Hermanos acaban presos y 5 de ellos desaparecidos.  

En 1983 va a San Leopoldo en Brasil y cuatro años más tarde en Foz do Iguaçu en la que 
realiza una obra social importante en el barrio de Boa Esperança. Desde 1990 realiza 
algunos viajes en Italia en donde entra definitivamente en el 2006, en Lucca su ciudad natal. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19860322_freedom-liberation_sp.html
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L’actual director del cor deixarà la 
institució al final d’aquest curs, tal com 
havia anunciat fa quatre anys als seus 
responsables, per dedicar-se a la 
composició 
 

El fins a final del curs 2013-2014 segon 
director assegura la continuïtat del projecte 

musical, és antic escolà i un coneixedor sòlid 
de la realitat actual del centre 

 
Montserrat, 17 de gener de 2014. L’actual 
segon director de l’Escolania de Montserrat, 
Llorenç Castelló, rellevarà Bernat Vivancos, a 
partir de l’agost de 2014, com a director 
musical del cor. Castelló ha estat escolà de 
Montserrat i deixeble del P. Ireneu Segarra, 
com ho és també Bernat Vivancos. Format en 
la direcció coral i amb l’experiència posterior 
en la direcció de cors, ha estat el màxim 
col·laborador de Vivancos en els darrers anys. 
El propi Bernat Vivancos ha estat qui ha 
proposat el nom de Castelló com a successor 
seu en el càrrec, qui –segons Vivancos- “és un 
coneixedor sòlid de la realitat actual de 
l'Escolania”. Amb ell, afirma l’actual director 
del cor, “Montserrat assegura la continuïtat del projecte musical”. 
 
Bernat Vivancos ha estat el director del cor els darrers set cursos i al mes de juny deixarà el 
càrrec –tal com va anunciar fa quatre anys als seus responsables- per poder-se dedicar més 
a fons a la composició, “una vocació que necessita temps i calma, i també continuar amb 
més dedicació la meva docència com a professor de Composició i Orquestració a l'ESMUC”, 
assegura. Vivancos ha viscut aquests anys en la direcció musical de l’Escolania com “un 
acte de justícia: intentar tornar a Montserrat allò que em van oferir de nen a l'Escolania, el 
millor regal que m'han fet mai”. 
 
El P. Sergi d’Assís Gelpí, prefecte de l’Escolania, mostra el seu “agraïment a la tasca 
desenvolupada per Bernat Vivancos, tot desitjant-li un futur fecund en el món de la música”, 
a la vegada que expressa tota la seva “il·lusió i confiança en el nou director”, que prendrà la 
responsabilitat al final del curs actual. 
 
Llorenç Castelló (Barcelona, 1976) té el títol superior de llenguatge musical, i els estudis de 
composició i piano, realitzats al Conservatori Superior de Música del Liceu. És professor del 
Departament de Didàctica de la Música a la Universitat Autònoma de Barcelona i a 
l’Escolania de Montserrat, de la qual n’és també segon director, i director de la Capella de 
Música de Montserrat, el cor d’homes que acompanya habitualment l’Escolania. 
 

Llorenç Castelló rellevarà Bernat Vivancos a la direcció musical de 
l’Escolania de Montserrat 
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 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” 

 
 
 

 

 

Mons. Joan Enric Vives ha participat en la visita. Els bisbes catòlics demanen líders 
d'esperança en acabar la visita de suport als cristians a Terra Santa 

 
Unes trenta persones entre bisbes i representants de les Conferències episcopals i 
organismes eclesials d'Europa i Amèrica del Nord han participat en la XIV  reunió de la 
Coordinadora de bisbes d’Europa i Amèrica amb els bisbes de Terra Santa en suport dels 
cristians, que ha tingut lloc de l’11 al 16 de gener de 2014, per tal d’acomplir amb l'objectiu 
d'apropar-se a la realitat eclesial, social i política de Terra Santa, i conèixer la feina que allà 

 

Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 

XIV reunió de la Coordinadora de Bisbes d’Europa i Amèrica amb els 
bisbes de Terra Santa en suport dels cristians 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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fan les Agències catòliques. Mons. Joan-Enric Vives i Sicília, arquebisbe-bisbe d’Urgell i 
Copríncep d’Andorra, ha representat, un any més, la Conferència Episcopal Espanyola 
(CEE). 
 
Al final de la reunió s’ha fet públic el Comunicat següent: 
 

Comunicat final 
Els bisbes demanen líders d'esperança 

 
Declaració de la Coordinació de Conferències Episcopals  

en suport de l'Església a Terra Santa, 15 gener 2014 
 
Com a bisbes d'Europa, Àfrica del Sud i Amèrica del Nord, arribàrem a Terra Santa per resar 

i donar suport a la comunitat 
cristiana i a la causa de la pau. 
A Gaza vam ser testimonis de 
la profunda pobresa de la gent, 
i la presència valenta de les 
comunitats cristianes, petites i 
vulnerables de per si. Gaza és 
un desastre fet per l'home, un 
escàndol espantós, una 
injustícia que clama solució a la 
comunitat humana.  
 
Fem una crida als líders polítics 
per millorar la situació 

humanitària de la població de Gaza, assegurant l'accés a les necessitats bàsiques per a una 
vida humana digna, a les possibilitats de desenvolupament econòmic i a la llibertat de 
moviments. 
 
En la situació desesperada de Gaza, ens trobem amb persones d'esperança. Ens sentim 
encoratjats per la visita a petites comunitats cristianes, que dia rere dia, a través de moltes 
institucions, estenen la mà amb compassió cap als més pobres dels pobres, tant musulmans 
com cristians. Seguim pregant i donant suport als sacerdots, religiosos, religioses i laics que 
treballen a Gaza. Ells exerceixen un ministeri de presència, tenen cura dels nens 
discapacitats i de la gent gran, i ensenyen als joves. 
 
El seu testimoni de fe, esperança i amor ens ha donat esperança. Aquesta és precisament 
l'esperança necessària en aquest moment per aconseguir la pau, una pau que només pot 
ser construïda sobre la justícia i l'equitat per a tots dos pobles. Els palestins i els israelians 
necessiten desesperadament aquesta pau. A tall d'exemple, a la vall de Cremisan la ruta de 
la barrera de seguretat amenaça la terra agrícola conreada per generacions de cinquanta-
vuit famílies cristianes. Les actuals converses de pau arriben en un moment crític. Ara és el 
moment per assegurar-se que les aspiracions de justícia per les dues bandes es compleixen. 
 
Instem als funcionaris públics a esdevenir líders d'esperança, no persones d'obstrucció. Fem 
una crida a que escoltin les paraules del Papa Francesc, que va dir recentment al Cos 
Diplomàtic: "La represa de les converses de pau entre israelians i palestins és un signe 
positiu, i expresso la meva esperança que les dues parts resoldran prendre decisions 
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valentes, amb el suport de la comunitat internacional, per trobar una solució justa i duradora 
a un conflicte que necessita amb urgència posar-ne fi" (13 de gener de 2014). 
 
En sortir de la Terra Santa, els bisbes i el poble de l'Església local romanen en els nostres 
cors. Ells no estan sols. Juntament amb ells, nosaltres som persones d'esperança. Preguem 
perquè la pròxima visita del Papa Francesc a Terra Santa reforci l'esperança en la regió. 
Creiem que una pau duradora és possible. 
 
Arquebisbe Stephen Brislin, Sud-àfrica; Bisbe Pierre Burcher, Escandinàvia; Bisbe William Creen, Irlanda; 
Mons. Michel Dubost, França; Arquebisbe Paul-André Durocher, Canadà; Arquebisbe Patrick Kelly, Anglaterra i 
Gal·les; Bisbe William Kenney, Anglaterra i Gal·les; Bisbe Declan Lang, Anglaterra i Gal·les; Bisbe Denis Nulty, 
Irlanda; Bisbe Richard Pates, Estats Units d'Amèrica; Bisbe Thomas Renz, Alemanya; Mons. Janusz 
Stepnowski, Polònia; Arquebisbe Joan Enric Vives, Espanya. 

 

 
 

La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 497: 20.01.2014 
 

 

 Comença la reacció davant les noves càrregues socials imposades pel govern de 
l’Estat  

El 9 de gener, en la Circular CESEC núm. 93 sobre Novetats laborals d'aplicació l'any 
2014, informàvem que, de manera sobtada i mig d’amagat, el govern espanyol havia 
establert noves obligacions de cotització a la Seguretat Social que, a més, podien acabar 
arrossegant més càrregues fiscals en considerar remuneració en espècies gravada els ajuts 
als treballadors per al menjador, l’ensenyament gratuït per a fills dels treballadors i, fins i tot, 
les primes d’assegurança d’accidents de treball o de responsabilitat civil.  

Per raó del conveni col·lectiu, el sector de l’ensenyament concertat és un dels que surt més 
afectat per aquests canvis. La setmana passada ens fèiem ressò de la denúncia que feia 
Carles Armengol al Matí digital (la podeu llegir clicant aquí: Més càstigs sobre les rendes 
del treball), però fins ara la reacció dels grans agents socials havia estat escassa.  

Un cop hom s’ha anat adonant del contingut i l’abast d’aquestes mesures, comencen a 
haver-hi algunes reaccions. Des de FECC-APSEC ens hem coordinat amb totes les 
patronals i sindicats del sector a tot l’Estat per estudiar accions que reverteixin aquesta 
situació.  

Ja s’han fet escrits als diversos ministeris relacionats i a tots els grups parlamentaris del 
Congrés dels Diputats per fer-los avinent les conseqüències econòmiques, no pas menors, 
que aquestes mesures tindrien sobre el sector i demanant-los accions per aturar o modificar 
aquestes disposicions.  

Veurem què hi podem aconseguir. Us en donem orientacions sobre com procedir a la tercera 
notícia. 
 

Escola Cristiana de Catalunya: la marca comuna que ens identifica 
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Missatge de la Fundació La Salut Alta de Badalona, una entitat  del sector social dels 
Jesuïtes de Catalunya que treballa amb infants i joves en risc d’exclusió i amb les seves 
famílies. Aquesta setmana celebren el seu 10è aniversari. 
 

 L’abril de 2014 farà 10 anys que l’entitat es va fundar, i ho celebraran amb diversos 
actes que tindran lloc de gener a maig  

 El 23 de gener a les 19.30h està tothom convidat a participar a l’acte de celebració 
institucional dels 10 anys  

 
Badalona, 3 de gener de 2014  
El dia 23 de gener de 2014, a les 19.30h, al Centre Cívic La Salut, la Fundació Salut Alta 
celebrarà que fa 10 anys que es va constituir, per iniciativa de la comunitat de la Capella 
Sant Joan Baptista i de Càritas, entre d’altres. Aquest serà el primer dels actes programats 
per aquest curs per celebrar els deu anys, que finalitzaran el 17 de maig amb la ja tradicional 
Diverfesta.  
En aquests 10 anys, la fundació ha crescut, en quantitat, en qualitat i en connexió amb 
l’entorn. Són moltes les persones que han passat pels diferents projectes, així com per 
l’equip (voluntaris i professionals), les festes, que hi han col·laborat d’alguna manera... A 
totes elles va destinat aquest acte celebratiu.  
L’acte, presentat per en Jordi Saladrigas, actor badaloní, tindrà diferents moments, i 
comptarà amb la participació de la gent de la fundació, així com la del públic. Al final se 
servirà un petit refrigeri i es podrà visitar l’exposició dels 10 anys de la fundació. Podeu 
trobar més informació a la pg. web www.fundaciolasalutalta.org/10anys.  
Coincidint amb la celebració dels 10 anys, la fundació ha fet un canvi en la seva identitat 
visual corporativa, per fer-la més acord amb el que és actualment. “Educant per créixer” és el 
lema triat per aquesta nova etapa que comença.  
 

 
 
La Fundació La Salut Alta és una entitat sense ànim de lucre inscrita al registre de 
fundacions de la Generalitat des de 2004. Té per finalitat ajudar en el desenvolupament de 
la població del barri a través de l’educació, oferint especial atenció als infants i a les 
persones més vulnerables. Intentem incidir positivament en la realitat que ens envolta, 
generant processos personals i comunitaris que trenquin el cercle de l’exclusió social. Ho 
fem a través de projectes d’atenció directa a infants i adults, i mitjançant la participació en 
plataformes i xarxes comunitàries que busquen un major desenvolupament comunitari i una 
millora de la convivència. 
 
 

La Fundació Salut Alta celebra els 10 anys en un acte participatiu 
al Centre Cívic del barri el dia 23 de gener 
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Les COMPETÈNCIES: reptes d’una nova EDUCACIÓ per a una nova SOCIETAT 
de María José García-San Pedro i Francesc Riu de Villar 

REPENSAR L’EDUCACIÓ és la invitació que María José García-San Pedro i Francesc Riu 
ens fan en el llibre Ciutadans competents. Tots dos tenen una dilatada experiència com a 
investigadors i formadors de directius i professors d’escoles. 

D’acord amb les insistents recomanacions de l’OCDE i de la Comissió Europea, i després 
d’un ampli estudi i anàlisi, els autors manifesten la necessitat d’adequar els projectes 
educatius de les escoles a la continua i accelerada evolució de la societat. Cal reflexionar 
sobre tot el que s’ha fet fins ara per aplicar veritablement un nou plantejament educatiu, 
tant en concepció dels processos d’aprenentatge com en metodologia didàctica. 

El canvi de perspectiva té l’eix principal en l’adquisició de les competències (i no en 
l’aprenentatge de continguts). Passem d’una concepció estàtica dels continguts 
curriculars a una combinació dinàmica de coneixements, habilitats i actituds. Un 
aprenentatge integral, transversal i continu que doni als alumnes les eines necessàries per a 
créixer com a persones versàtils i autònomes, que siguin capaces de superar els reptes que 
se’ls presentin. En definitiva, que esdevinguin persones competents. L’aprenentatge 
permanent, aprendre a aprendre, és la millor inversió de futur i la millor manera de no deixar 
de fer-ho mai. 

És el moment d’innovar en la concepció i metodologia de l’educació: aprofitar aquest 
moment de reptes i oportunitats. No es tracta simplement de canviar per canviar, sinó de 
plantejar-nos seriosament quins ciutadans volem que esdevinguin els nostres estudiants. 

La reflexió que els autors ens proposen vol ser el punt de partida que doni lloc a un procés 
d’intercanvi de treball compartit entre els equips directius i els professors. L’autonomia del 
centre serà clau per exercir la incorporació de les competències en la concreció dels 
currículums escolars. 

Ciutadans competents 
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És el temps de construir un model millor, que asseguri als joves el seu desenvolupament 
com a persones i que els ajudi a integrar-se al món d’avui com a ciutadans actius, 
compromesos i competents. 
 
AUTORS: 
 
MARÍA JOSÉ GARCÍA-SAN PEDRO 
Llicenciada en Filosofia per la Universitat del Salvador (Argentina) i doctora en Pedagogia 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Com a professora, ha impartit docència en 
l’educació secundària i, des de fa quinze anys, s’ha dedicat als ensenyaments universitaris, 
la formació dels professorat i l’assessoria educativa. 
Com a investigadora en l’àmbit de l’educació, és autora del llibre Evaluar la integración de 
las competencias en la universidad (Ed. Mensejero) i d’articles en revistes internacionals 
especialitzades (Journal of Technology ans Science Education; REICE, Revista 
Iberoamericana sobre Qualitat, Eficàcia i Canvi en Educació). 
 
FRANCESC RIU ROVIRA DE VILLAR mestre i llicenciat en Ciències Físiques per la 
Universitat de Barcelona i Premi Educació Catalunya 2009. La formació de directius i 
professors de centres escolars ha estat la seva ocupació preferent. En els anys setanta va 
participar en la fundació de l’Escola Universitària Blanquerna, que donar lloc a la creació de 
la Universitat Ramon Llull. Des de 1977 fins al 2005, ha estat secretari general de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Autor de nombroses publicacions relatives a 
l’educació, entre les quals LOE: desafío y oportunidad, edebé, 2006. 
 
 
 
Con fecha de 9 de 
diciembre de 2013 la Santa 
Sede ha autorizado a 
nuestro Instituto para 
ofrecer en modalidad virtual 
el ciclo de Licencia en 
Ciencias Religiosas, 
especialidad pastoral. 
 

Objetivo 
Capacita para la acción y 
para la asunción de 
responsabilidades 
pastorales en los ámbitos 
EDUCATIVO, SANITARIO, 
SOCIAL, PARROQUIAL y 
de COMUNICACIÓN. 
 

Destinatarios 
Personas en posesión del título de BACHILLER EN CIENCIAS RELIGIOSAS (Grado) que 
deseen obtener una titulación superior y específica de LICENCIA EN CIENCIAS 
RELIGIOSAS, ESPECIALIDAD PASTORAL (Máster) que los capaciten para ejercer una 
responsabilidad en el ámbito pastoral en instituciones de Iglesia. 
Sacerdotes que deseen una renovación y una formación específica en el ámbito pastoral. 

Llicència en Ciències Religioses especialitat pastoral oferta ol-line 
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Religiosos y Religiosas que deseen una renovación y una formación específica en el ámbito 
pastoral. 
Profesores de Religión Católica de Educación Primaria y Secundaria que deseen una 
capacitación específica en vistas a asumir una responsabilidad pastoral en una Escuela 
Católica. 
Personas en general que desean una formación personal en el ámbito pastoral. 
 

Duración 
El ciclo de licencia tiene un valor académico de 120 ECTS y una duración de cuatro 
semestres lectivos. Académicamente concluye con la elaboración y defensa de una tesina 
pastoral. 
 

Titulación final 
Licencia en Ciencias Religiosas, especialidad pastoral. Con reconocimiento de Màster 
universitario, por parte del Estado Español. 
 Requisito previo: Bachillerato en Ciencias Religiosas. 
O bien: Acreditación en Ciencias Religiosas, especialidad pastoral. 
 Requisito previo: ESO y Bachillerato Español, o equivalente. 
 

Virtualidad y presencialidad 
De acuerdo con el Espacio Europeo de Educación Superior (Tratado de Bolonia) los 
estudios universitarios virtuales cuentan con una presencialidad mínima del 30% del total de 
créditos académicos. 
El ISCR Don Bosco establece en su calendario anual una serie de encuentros periódicos en 
sábado en los que los alumnos se encuentran con el profesorado para diversas actividades 
docentes y de evaluación. 
 

Oferta en el curso 2013/14 
A lo largo del segundo semestre del presente curso 2013/14 se ofertan virtualmente las 
siguientes asignaturas y actividades: 

Seminario de Sagrada Escritura (4 ECTS)  
Pastoral en el ámbito educativo (4 ECTS) 
Pastoral en el ámbito de la acción social (4 
ECTS) 
Fórum de actualidad pastoral 
Acreditación de lengua 

 

Matriculación 
Del 8 de enero al 7 de febrero de 2014. 
Horario de Secretaría: 
Mañanas: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 Tardes: 
de martes a jueves, de 18:00 a 20:30 h 
Tel: 934.291.803 + 2121 
e-mail: secretaria@marti-codolar.org 
 

INFORMACIÓN ÚTIL: www.martí-codolar.org 
Plan de Estudios: http://www.marti-codolar.org/3_LCR_es.pdf 
Formulario de inscripción al ISCR Don Bosco:  

http://www.marti-codolar.org/5_Inscripcion_virtual.pdf 
Formulario de matriculación a las asignaturas: 

http://www.marti-codolar.org/5_Matricula_1314_2_virtual.pdf 

http://www.martí-codolar.org/
http://www.marti-codolar.org/3_LCR_es.pdf
http://www.marti-codolar.org/5_Inscripcion_virtual.pdf
http://www.marti-codolar.org/5_Matricula_1314_2_virtual.pdf
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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 Comisión Episcopal de la Vida Consagrada 

40 
Títol La alegria del Evangelio en la vida consagrada.  

Materiales: presentación, subsidio litúrgico, testimonios y homilia 
del papa Francisco 

Data Desembre 2013 

Font Conferència Episcopal Española 

Publicat 23 de gener 2014 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
La Pontifícia Acadèmia per a la Vida és una institució creada pel papa Joan Pau II l'any1994. 
Un organisme científic del Vaticà que estudia els reptes que la biomedicina planteja a la 
moral cristiana i al magisteri de l’Església. La catalana Margarita Bofarull ha estat nomenada 
membre d’aquesta acadèmia que agrupa experts de tot el món. Bofarull és religiosa del 
Sagrat Cor, professora de Moral de la Facultat de Teologia de Catalunya i presidenta de 
l'Institut Borja de Bioètica. “Signes dels temps” entrevista la religiosa, metgessa i teòloga, 
Margarita Bofarull.  
 
 

TV3 Signes dels Temps: «Pontifícia Acadèmia per a la Vida» 

 

Jornada de la Infància Missionera  
Lema: “Els nens ajuden els nens” - 26 de gener de 2014 

Materials per a la celebració de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Altres temes: 
- Reportatge sobre el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. 
- 150 anys del naixement de Joan Collell, fundador de les Serventes del Sagrat Cor de 
Jesús. Conversa amb la religiosa Montserrat Torrents i la mestra, Núria Monteis. 

 

Data: 26 de gener de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

  

    GENER | 2014 

27 dl CEVRE - Formació inicial T2  

    FEBRER | 2014 
2 dg Jornada Mundial Vida Consagrada 

3 dl CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dx SIRBIR 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

17 dl 
Sessió d’estudi i reflexió: Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 
CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

 

 

 

Agenda URC 2013-2014 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 
 

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

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

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

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

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

 

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