
    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 30 de gener de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Vida Consagrada: pregària, comunitat i missió 
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Quan el cardenal Jorge Mario Bergoglio va ser elegit Papa, alguns periodistes em van 
preguntar si estava especialment content pel fet que el nou Bisbe de Roma fos un religiós, 
en concret un jesuïta. Vaig contestar que no. Per una raó: no entra en l’espai eclesial de la 
vida consagrada l’aspiració al Papat. El considero com una excepció a la norma. Com a tal, 
em sembla excel·lent que si el bé general de l’Església requereix dels seus serveis, es presti 
generosament per obediència a la tasca. Hi ha d’haver un motiu molt poderós perquè es 
deixi l’espai propi. Unes quantes congregacions, la Companyia de Jesús inclosa, ho tenen 
clarament especificat en les seves constitucions. La funció profètica així ho exigeix. No 
m’estranya que, des de la seva òptica de religiós, el papa Francesc denunciï amb tanta 
nitidesa la vanitat i l’ambició: «El carrerisme és una lepra, és una lepra!» El missatge als 
diplomàtics del Vaticà no deixa cap dubte: 
«No heu d’estar obsessionats pels 
ascensos, sinó per servir les persones.» La 
dimensió institucional té aquest risc. Cal 
deturar-lo sense concessions. 

El dia 2 de febrer, com cada any, se 
celebra la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. El lema d’enguany és: 
«L’alegria de l’Evangeli en la vida 
consagrada.»  

L’aportació eclesial de la vida religiosa 
consisteix a viure a fons aquestes paraules 
de Jesús: «Tots vosaltres sou germans» 
(Mt 23,8). La fraternitat. Les comunitats 
religioses es formen amb persones que no 
es trien entre elles. El fonament del seu 
estil de vida és Jesucrist, que els dóna la 
cohesió i el sentit últim. Representa una 
crida a anticipar el valor escatològic de la 
fraternitat. Per això hi ha un impuls més 
radical a favor dels pobres i marginats, 
perquè una fraternitat que presentés 
excepcions no tindria consistència. 

N’hi ha que afirmen que els laics poden fer 
el mateix que una religiosa o un religiós. En 
part és veritat. Poden fer el mateix, fins i tot 
millor, però no els correspon ocupar l’espai eclesial propi dels religiosos, perquè correspon al 
ser i a la vocació. Hi haurà més o menys persones consagrades, els números han oscil·lat al 
llarg de la història, però el seu espai eclesial respon a un projecte diví: «La vida consagrada 
mai podrà faltar ni morir a l’Església: va ser volguda pel mateix Jesús com a parcel·la de la 
seva Església» (Benet XVI, 5 de novembre del 2010). Les tasques educatives, hospitalàries i 
socials són importants, però no determinants. En la seva essència, la vida consagrada 
queda resumida en els versos de sant Joan de la Creu: «Ja no vigilo cap ramat, ni tinc cap 
altre ofici, estimar és només l’únic exercici.» S’abandona la prioritat de la feina i de la 
conquesta, de la preocupació: «Ja no vigilo.» La seva vocació es descobreix en l’amor: 
«Estimar és només l’únic exercici.» 

Lluís Serra Llansana, secretari general 

Espai eclesial de la vida consagrada 
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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 

 

 
 

 

 

 

Propostes intercongregacionals per a la Jornada Mundial 
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Verge i Mare Maria, 
tu que, moguda per l'Esperit, 
vas acollir el Verb de la vida 
en la profunditat de la teva humil fe, 
totalment entregada a l'Etern, 
ajuda'ns a dir el nostre «sí» 
davant la urgència, més imperiosa que mai, 
de fer ressonar la Bona Notícia de Jesús. 
Tu, plena de la presència de Crist, 
vas portar l'alegria a Joan el Baptista, 
fent-lo exultar al si de la seva mare. 
Tu, estremida de goig, 
vas cantar les meravelles del Senyor. 
Tu, que vas estar plantada davant la creu 
amb una fe indestructible 
i vas rebre l'alegre consol de la resurrecció, 
vas recollir els deixebles en l'espera de l'Esperit 
perquè nasqués l'Església evangelitzadora. 
Aconsegueix-nos ara un nou ardor de ressuscitats 
per portar a tothom l'Evangeli de la vida 
que venç la mort. 
Dóna'ns la santa audàcia de buscar nous camins 
perquè arribi a tots 
el do de la bellesa que no s'apaga. 
Tu, Verge de l'escolta i la contemplació, 
mare de l'amor, muller de les bodes eternes, 
intercedeix per l'Església, de la qual ets la icona 
pura, 
perquè ella mai no es tanqui ni ni s’aturi 
en la seva passió per instaurar el Regne. 
Estrella de la nova evangelització, 
ajuda'ns a resplendir en el testimoni de la comunió, 
del servei, de la fe ardent i generosa, 
de la justícia i l'amor als pobres, 
perquè l'alegria de l'Evangeli 
arribi fins als confins de la terra 
i cap perifèria no sigui privada de la seva llum. 
Mare de l'Evangeli vivent, 
font d'alegria per als petits, 
prega per nosaltres. 
Amén. Al·leluia. 

FRANCESC 

Exhortació apostòlica EVANGELII GAUDIUM 

 

Oració a la Mare de Déu 
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Principals celebracions previstes a les diòcesis catalanes 
 

Arquebisbat de Tarragona:  

Celebració eucarística a la catedral, el diumenge 2 de febrer, a les 11 del matí, 
presidida pel vicari general Mn. Joaquim Fortuny. Posteriorment, una estona de 
convivència i un refrigeri. 

Bisbat de Tortosa:  
Aquest any 2014, aprofitant l’avinentesa que cau en diumenge, la delegació per la vida 
consagrada proposa la celebració a nivell parroquial on les diverses comunitats 
religioses de vida activa es puguin fet presents i aportar el seu testimoni vocacional o 
explicar el seu carisma.   

Bisbat de Lleida:   
-Celebrarem la Jornada de la Vida Consagrada el dissabte 1 de febrer de 10h a 13h. 
-Ens acolliran les Germanes Dominiques de l'Anunciata, carrer Vallcalent, 40, entre 
Passeig de Ronda i Magí Morera. 
-Treballarem el capítol 5è de l'exhortació del Papa Francesc Evangelii Gaudium. 
Adjuntem un resum del capítol i preguntes per al diàleg. 
10 h – Eucaristia. A l'ofertori farem una renovació conjunta dels vots religiosos 
11 h – Piscolabis 11:30 h -Treball de grups sobre l’Evangelii Gaudium (Capítol 5è) 
13:00 h – Comiat 
Amb l'alegria de l'evangeli, a la que ens 
convoca el Papa Francesc, serà bo que 
ens trobem els religiosos i religioses del 
bisbat per celebrar-ho, renovar la nostra 
consagració i compartir les impressions 
de la seva exhortació apostòlica. 

Bisbat d’Urgell: 
Cada comunitat d’acord amb el rector de 
la parròquia. 

Bisbat de Solsona: 
Trobada fraterna de pregària i 
convivència per arxiprestats. 

Bisbat de Vic:  
Dia 2, a les 5 de la tarda i presidit pel bisbe Romà Casanova, commemoració de la 
Jornada  Mundial de la Vida Consagrada. Església de les Germanes Dominiques de 
l’Ensenyament de la Immaculada  Concepció (Pl. Catedral, 3) 

Bisbat de Girona:  
El dia 2 de febrer, Eucaristia solemne a la parròquia Sant Josep, presidida pel bisbe 
Francesc Pardo.   
També el diumenge següent en 7 poblacions més grans on hi ha alguna  comunitat de 
consagrats es celebrarà la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

 
Arquebisbat de Barcelona:  

El dia 1 de febrer, dissabte, Eucaristia a la Catedral, presidida pel cardenal Martínez 
Sistach, a les 12 h. Prèviament, els Missioners Claretians amb el suport de l’URC 
organitzen una conferència a les 10 del matí: “Com acompanyar el desvetllament 
vocacional en el creixement de la fe” a càrrec del P. Juan Carlos Martos, cmf, a la 
“Sala Claret” (Sant Antoni M. Claret, 45. Barcelona). 
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Bisbat de Terrassa:  
El diumenge dia 2 de febrer, a les 16.30h en el Casal Borja de Sant Cugat i coincidint 
el dia amb la Jornada de la Vida Consagrada,  Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar 
de Terrassa, farà una presentació del document: “Església particular i vida 
consagrada” de la Conferència Episcopal Espanyola (19 d’abril de 2013). Desprès una 
petita taula rodona  amb experiències concretes de coordinació entre Església 
particular i Vida Consagrada. Finalment s’acabarà amb la celebració de l’Eucaristia 
presidida pel bisbe Josep Angel Sáiz Meneses i un petit refrigeri final. 
 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:  
Dia 1 de febrer, dissabte, a les 10 matí, conferencia “La cultura vocacional”, a càrrec 
del P. Josep Maria Henríquez, monjo de Montserrat i delegat episcopal de la Vida 
Consagrada, a la Casa de l’Església, i treball en grup. A 1/4 d’1, Eucaristia a la 
catedral, presidida pel bisbe Agustí Cortés. 
 

Radicalitat evangèlica 
 

La Jornada Mundial de la Vida Religiosa se celebra en vista dels reptes de l’exhortació 
apostòlica ‘La joia de l’Evangeli’ i de Francesc d’Assís 
 
ORIOL DOMINGO 
La Vanguardia, 26 gener 2014. Foto: Marc Arias. 
 
Radicalitat evangèlica com Francesc d’Assís és un repte per als religiosos. La Jornada 
Mundial de la Vida Consagrada se celebrará els dies 1 i 2 de febrer en vista de l’exhortació 
apostòlica Evangelii gaudium / La joia de l’Evangeli (24/XI/2013) del papa Francesc.  

La Unió de Religiosos de Catalunya destaca el text del Sínode de bisbes sobre la nova 
evangelització que els hi demana ser testimonis de la força humanitzadora de l’Evangeli a 
través de la vida fraterna. El Sínode demana als religiosos i religioses que “visquin la seva 
identitat de persones consagrades radicalment i amb alegria”.  

Radicalitat franciscana. El Papa escriu 
en la seva exhortació: “Ningú no pot 
exigir-nos que releguem la religió a la 
intimitat secreta de les persones, 
sense cap influència en la vida social i 
nacional, sense preocupar-nos per la 
salut de les institucions de la societat 
civil, sense opinar sobre els 
esdeveniments que afecten els 
ciutadans. Qui pretendria cloure en un 
temple i fer callar el missatge de sant 
Francesc d’Assís i de la beata Teresa 
de Calcuta? Ells no podrien pas 
acceptar-ho”.  

Francesc vol una Església pobra. 
Aquesta voluntat del Papa expressada 
a Evangelli gaudium ratifica el que 
Jorge Mario Bergoglio va dir 
(16/III/2013) als periodistes després 
del conclave que el va elegir bisbe de 
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Roma. Confessà: “El cardenal Claudio Hummes em va dir que no m’oblidés dels pobres. 
Immediatament vaig pensar en Francesc d’Assís. Francesc és l’home de la pobresa, de la 
pau, que estima i custodia la creació. Com voldria una Església pobra i per als pobres!”. El 
papa Francesc insisteix en aquest plantejament en la seva visita a Assís (4/X/2013). “Sant 
Francesc –va dir– escull un estil de vida que constitueix una forma radical d’imitar Crist. En 
tota la vida de Francesc, l’amor als pobres i la imitació de Crist pobre són dos elements units 
de manera inseparable. (...) Quina és la pau que Francesc va acollir, va viure i ens transmet? 
La de Crist, que va passar a través de l’amor més gran: el de la creu. La pau franciscana no 
és un sentiment ensucrat. Per favor, aquest sant Francesc no existeix!”.  

El Papa també s’expressa així en la trobada amb la Unió de Superiors Generals dels Instituts 
Religiosos (29/XI/2013), segons el jesuita Antonio Spadaro, director de La Civiltà Cattolica: 

“La radicalitat evangèlica no és només dels religiosos. Es 
demana a tots. Però els religiosos segueixen el Senyor de 
manera especial, profètica”.  

Radicalitat i tendresa són compatibles. Són paraules del Papa 
argentí: “Penseu en la tendresa que visqué sant Francesc. La 
tendresa ajuda a superar els conflictes”. I també: “Petits però 

forts en l’amor de Déu, com sant Francesc d’Assís, tots els cristians som cridats a tenir cura 
de la fragilitat del poble i del món on vivim”.  

En el darrer apartat de la seva exhortació, Francesc insisteix en aquest punt referint-se a la 
mare de Jesús. “Cada cop que mirem Maria –escriu– tornem a creure en l’aspecte 
revolucionari de la tendresa i de l’afecte. En ella veiem que la humanitat i la tendresa no són 
virtuts dels febles sinó dels forts, que no necessiten maltractar els altres per sentir-se 
importants. Mirant-la descobrim que la mateixa que lloava Déu perquè ‘fa fora els poderosos 
del tron’ i ‘els rics se’n van sense res’ és qui dóna escalf a lanostra recerca de justícia”.  

Mots adreçats a bisbes, preveres, diaques, religiosos, fidels laics. 

 

 
 

  

Els passats dies 18 i 19 de gener, la família franciscana d’Espanya vam tenir, a Madrid, la 
XXVIII Assemblea General. A ella assistim tots els superiors Majors o els delegats. Aquest 
any el lema va ser: “En camino con Francisco”, per commemorar el pas de St. Francesc per 
Santiago de Compostela. 

“La pau franciscana no és 
un sentiment ensucrat; 
per favor, aquest sant 
Francesc no existeix” 
 

Assemblea general de la Família Franciscana 
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A part del que es fa a totes les assemblees, referent a la part econòmica, a les activitats 
programades de les diverses comissions, etc., hi ha un apartat a la memòria d’activitats, on 
es fa un recull de les activitats dutes a terme, a les diferents zones en que està estructurada 
la família franciscana d’Espanya.  

S’ha de dir que la zona de la Tarraconense, les famílies franciscanes de Catalunya, té molta 
vida, i programa un ventall d’activitats bastant important. 

El que va sortir a la memòria del curs 2012 -2013 va ser: 

• El grup coordinador que el formem els superiors majors o delegats, ens vam reunir 
tres cops durant el curs per fer la programació i el seguiment. 

• D’octubre a juny, cada primer dimarts de mes, vam tenir la pregària franciscana, que 
cada cop la prepara una família. El mes d’octubre es va fer la celebració de l’Esperit d’Assís. 

• Cada mes de març, amb col•laboració amb la Facultat de Teologia de Catalunya,  es 
fa una conferència de caire franciscà. Aquest curs va ser “Influencias del libro del Génesis en 
el Cántico de las Criaturas de san Francisco”, a càrrec del franciscà conventual italià 
Francesco Cocco, a la seu de la Facultat. 

• Cada juny es fan les Jornades d’estudis franciscans a la seu de la Facultat, però el 
curs passat  com es van fer conjuntament amb la Federació de les Germanes Clarisses, no 
van ser allà. Les Jornades van ser sobre Sta. Clara, i va venir de  Suïssa el franciscà caputxí 
Niklaus Kuster, un gran especialista en la matèria. 

• La OFS, la tercera orde franciscana seglar, va fer la seva trobada a Montserrat, on hi 
estem convidades totes les altres famílies. 

 A les activitats que fem la família franciscana, evidentment, pot assistir tothom que vulgui 
acompanyar-nos, perquè tenen les portes obertes. 

Consol Muñoz, fmic 
 

 
 

 

Cicle sobre el papa Francesc de la Fundació Claret 

El papa Francesc, en plena continuïtat amb la doctrina social de l’Església, ha afirmat 
recentment en l’exhortació apostòlica Evangelii Gaudium que el sistema social i econòmic és 
injust en la seva arrel i que, cal un canvi radical en l’economia mundial, ja que aquesta mata,  

Una Església samaritana que es desplaça als marges i a les perifèries 
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i obliga la major part dels homes i les dones a viure precàriament. Francesc afegeix que en 
darrer terme, el què assenyalen aquests errors, és una actitud de rebuig a l’ètica i a Déu. 
Juntament amb aquesta contundent denúncia profètica, el Papa Francesc vol que l’Església 
respongui a aquesta situació amb l’actitud del samarità de la paràbola: que, sortint de si 
mateixa, vagi cap als marges i les perifèries per trobar les persones ferides i necessitades i 
oferir-los-hi l’alegria de l’Evangeli i la misericòrdia efectiva en forma de guariment, servei i 
proximitat. 
Tres persones compromeses en aquest estil d’església profètica i samaritana compartiran 
amb nosaltres com perceben l’impacte del Papa Francesc en aquest àmbit i com podem 
anar fent realitat les seves propostes en les nostres comunitats cristianes. 
 

Títol: Una Església samaritana que es desplaça als marges i a les perifèries 
 

Ponents: 
-         Eduard Ibáñez, director de Justícia 
i Pau de Barcelona 
-         Lucía Caram, dominica i 
compromesa en diversos projectes 
socials 
-         Manuel Lecha, coordinador obra 
social de l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu 
  

Moderador: Lluís Serra, marista 
 
 
 

Els Tractats internacionals de drets humans obliguen als Estats a garantir a tothom una 
assistència mèdica en cas de malaltia. La Constitució espanyola reconeix el dret de tots a la 
protecció de la salut. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix el dret de tota persona a 
accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat pública. 
Malgrat tot això, el govern espanyol ha aprovat un Reial Decret Llei que, apel•lant a la 
"sostenibilitat" del sistema de salut pública, comporta un profund canvi de model, que acaba 
amb la seva universalitat. Quins són els col•lectius exclosos? Quines conseqüències tindrà 
aquest canvi? És veritablement insostenible un sistema de salut universal? És just cercar la 
sostenilitat mitjançant l'exclusió de persones? 
Ponents: 
Vicente Ortun, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UPF, 
expert en economia de la salut i gestió sanitària 
Blanca de Gispert, metgessa de família, membre de la Plataforma per l’Accés a la Sanitat 
Universal a Catalunya, i membre de la comissió Ètica i Medicaments de Justícia i Pau 
 
Dia: dilluns, 3 de febrer 
Hora: 19 h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
Entrada lliure 
Organitza: Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau (en el marc del cicle de conferències Els 
Dilluns dels Drets Humans)  
 
Podreu seguir l’acte en directe a http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe i a les xarxes 
a #SalutDDHH  
 

Taula rodona: “Garantir el dret a l’assistència sanitària universal” 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
https://twitter.com/search?q=%23SalutDDHH&src=typd&f=realtime
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En la reunió, celebrada el 22 de gener, els membres de la Vocalia han avaluat la jornada del 
14 de desembre. Els comentaris han estat molt satisfactoris, tant del ponent, com de la 
dinàmica i sobretot de la convivència, del compartir... Es creu que al desembre de 2014 es 
pot fer alguna cosa semblant.  
La propera reunió serà el 17 de febrer, en la qual s’informarà més sobre l’Aplec de l’Esperit i 
la nostra col·laboració. 
 
 

EL 7 DE JUNY 

APLEC DE L’ESPERIT A 
BANYOLES. 

APUNTA-T’HO A  L’AGENDA. 

 

Aquest any, per Pentecosta,  

torna l’Aplec de l’Esperit.  

 

 

I, des del SIJ (Secretariat Interdiocesà de Joventut) ens demanen als religiosos/es 
(mitjançant la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional de la URC) si hi podem col·laborar. 

 Ens interessaria poder comptar amb 11 religiosos/es que presentin a Joves de 
més de 25 anys   el seu projecte de vida, el seu itinerari com a testimoni.  

 I per als més joves,  tot partint d’un apropament a la Paraula de Déu,  veure si  
poden participar religiosos/es o seglars dels nostre entorn que puguin explicar 
el seu testimoni en un dels següents camps o experiències: 

o el treball social, del voluntariat... a partir del text de les benaurances.  (Mt 5,1-
12) 

o la seva vocació, el seu procés de discerniment a partir de la “crida als 
deixebles”. Lc 5, 1-11) 

o el seu treball en el camp de l’evangelització (educador, catequista, 
missioner,...) a partir de la guarició del paralític (Mc  2, 1-12) 

 

Si esteu interessats en col·laborar 

poseu-vos en contacte amb la Gna. Ana Ma. Domene (hospitalaria) adomenea@gmail.com  

I…. si voleu més informació   www.aplec2014.cat 

 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

mailto:adomenea@gmail.com
http://www.aplec2014.cat/
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“L’Església a Catalunya pot avalar el dret a decidir, no el que s’ha de decidir” 

(Jordi Llisterri –CR- 23/01/2014) Ha reiterat el que havia expressat en altres ocasions i s’ha 
limitat de defensar la doctrina sobre el reconeixement de Catalunya que han repetit sempre 
els bisbes catalans. És a dir, el reconeixement de Catalunya com a nació, “el dret dels 
ciutadans a replantejar el tipus d’articulació del País, i la legitimitat moral de totes les opcions 
basades en els principis democràtics”. Traduït en paraules més planeres: “L’Església a 
Catalunya pot avalar el dret a decidir, no el que s’ha de decidir” 

Són les idees que ha exposat aquest dijous al migdia el pare abat de Montserrat, Josep 
Maria Soler, en la tribuna Moment Zero, un dinar col·loqui celebrat al recinte del Born de 
Barcelona organitzat pel diari El Punt Avui. Una invitació a l’abat Soler a exposar davant la 
societat civil la perspectiva de l’Església en el debat sobiranista. 

Però l’abat també ha dit altres coses que no és tan habitual escoltar als bisbes catalans. 
Com el fracàs per ser escoltats per la jerarquia espanyola. També s'ha mostrar convençut 
que al Vaticà tenen fonts molt diverses d’informació sobre la realitat catalana: “Roma sap el 
que està passant i s’està treballant per explicar el moment que està vivint Catalunya a la 
Santa Seu”. 

Davant les insistents preguntes del públic sobre aquest tema, Josep Maria Soler ha 
assegurat que hi ha bisbes i religiosos catalans que han fet aquesta tasca i que tant l’actual 
secretari d’Estat, Pietro Parolin, com l’anterior,Tarsicio Bertone, “coneixen molt bé els 
temes de Catalunya”. L’abat també és conscient que “el papa Francesc té molts dossiers 
sobre la taula” però que alhora “insisteix molt en que les coses s’han de veure des de la 
perifèria”. 

Abat Soler: “La Santa Seu sap el que està passant a Catalunya” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/45781
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49402
http://momentzero.cat/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/711167-labat-de-montserrat-avala-el-dret-a-decidir.html
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Igualment, creu que la “pràctica normal” seria que la Santa Seu reconegués una Conferència 
Episcopal Catalana en cas de constituir-se un nou estat. Si fos el cas, “l’Església catalana 
està preparada” per la dinàmica de treballconjunta dels bisbes catalans des del 1968 i 
l’estructura de la Conferència Episcopal Tarraconense. 

La “incomprensió” de la Conferència Episcopal Espanyola 

L’abat de Montserrat ha recordat en la ponència la crida d’Arrels Cristianes de Catalunya als 
“altres germans catòlics dels altres pobles d’Espanya” a acollir “una realitat nacional de 
Catalunya que és prèvia a la formació de l’actual Estat”. Segons l’abat aquest pedagogia 
“repetidament s’ha intentat fer, però sense massa resultat”. 

De la mateixa manera ha lamentat que la posició dels bisbes de Catalunya “no s’ha vist 
compresa pels documents de la Conferència Episcopal Espanyola” que “sense entrar mai a 
valorar el fons de les reivindicacions 
de la societat catalana i prescindint 
dels documents dels bisbes de 
Catalunya ha anat repetint el 2002, el 
2006 i el 2012, sense matisos, la 
defensa de la unitat d’Espanya com 
un bé moral”. 

Durant les preguntes del públic l’abat 
ha argumentat que “si Catalunya és 
una Nació té dret a expressar-se 
sobre el seu futur” i que “quan altres 
instancies d’Església diuen que no, és 
perquè consideren que Catalunya no 
és una nació”. També ha posat com 
exemple d’aquesta incomprensió com 
la presència del català en la visita del papa a Barcelona “no va agradar a alguns”. 

En canvi, segons l’abat Soler en el dret a decidir “no estem davant d’una qüestió partidista o 
d’una batalla estrictament política, sinó que en el fons estem davant d’una qüestió ètica” . En 
canvi, “les opcions que cadascú pugui prendre estan obertes a tot un ventall de possibilitats”. 
I ho ha il·lustrat amb una cita del bisbe basc Juan Maria Uriarte: “ni la independència d’un 
poble ni la unitat de l’estat són dogmes absoluts. En principi cap d’aquestes dues opcions no 
pot ser reprovada en nom de la fe, i cap no pot ser requerida o exigida en nom de la fe”. I el 
judici concret ha demanat que quedi en mans dels laics. 

La religió, una realitat positiva 

En la segona part de la ponència Josep Maria Soler ha explicat perquè “l’Estat i la societat 
en general ha d’acceptar el fet religiós com una realitat positiva”. Per l’abat l’Església “en una 
societat democràtica té una paraula a aportar, no a imposar”, ha buscar amb els no creients 
“camins per fer un món més humà”, i “assumir sense por la laïcitat positiva”. 

En aquest context s’ha referit sense citar-la a la regulació de l’avortament, temes en els que 
“les conviccions dels cristians poden entrar en contradicció amb les lleis de l’Estat; lleis que, 
en democràcia, alguns cops només poden establir el mal menor”. Per l’abat “en una societat 
plural no podem pretendre que la moral cristiana esdevingui llei de l’Estat”. 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/12695
http://www.tarraconense.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/6658
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30996
http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.lavanguardia.com/local/agencias/20140123/54400426431/el-abad-de-montserrat-ve-mal-imponer-moral-cristiana-en-las-leyes-de-estado.html
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Davant d’això ha apel·lat a objecció de consciència “en el cas que hi hagués una 
contradicció flagrant”, una actitud que s’ha de mantenir “sense menysprear els individus que 
en consciència assumeixin comportaments que contradiuen l’ètica cristiana”. 

L’abat també ha aixecat somriures dels presents en dues respostes a les preguntes del 
públic. Quan se li ha preguntar per si tancaria mitjans propietats de l’Església com 13TV ha 
apel·lat a “primer demanar la conversió” dels seus responsables. I quan se li plantejat si es 
veia com a proper arquebisbe de Barcelona ràpidament ha respost que “no ho desitjaria 
pas”. 

En la presentació de l’acte, el director de El Punt Avui, Xevi Xirgo, ha explicat que aquesta 
era la convocatòria que la tribuna Moment Zero que havia tingut més resposta de públic. 
Entre els assistents hi havia la vicepresidenta del Govern Joana Ortega, i representats del 
món polític, periodístic i eclesiàstic. 

 

 
 

Vic acull tres trobades rellevants per al futur de la Congregació dels Missioners 
Claretians: la de Superiors Majors, la de Justícia, Pau i Drets Humans, i la Conferència 

Claretiana d’Europa 
 

Barcelona, 23 de gener de 
2014. Aquests dies la ciutat 
de Vic acull dues trobades 
mundials de referència per al 
futur de la Congregació dels 
Missioners Claretians, i una 
tercera d’europea.  

Des del dilluns 20 de gener, i 
fins el dijous 30, es reuneix el 
Govern General amb els 33 
Superiors Majors de la 
Congregació a la capital 
d’Osona, i lloc fundacional de 
la Congregació. Els Superiors 
Majors provenen d’arreu: deu 
d’Europa, deu d’Amèrica; vuit 
d’Àsia, i cinc d’Àfrica. Els 
3.100 Missioners Claretians estan presents en 63 països. Durant aquesta reunió es pretén 
examinar la situació de la Congregació per determinar els nuclis o temes importants en els 
quals haurà de centrar-se el Capítol General que se celebrarà l’agost de 2015, i per fixar la 
metodologia més adequada per facilitar la participació activa de tots els missioners en el 
procés de preparació del Capítol.  

Una segona trobada mundial serà la que es durà a terme del 3 al 8 de febrer i es planteja 
com un taller on es pugui reflexionar i compartir les activitats que els Missioners Claretians 
fan a nivell de Justícia i Pau i de Drets Humans arreu del món. A partir de les experiències 
socials i de promoció humana concretes del que ja s’està fent, es vol definir quines són 
actualment les accions i l’estil de treball que els Claretians haurien de promoure, a cada 
continent. I com es poden coordinar i ajudar-se mútuament els qui estan posats en aquest 
servei a diverses parts del món. 

Tres trobades rellevants per al futur de la Congregació dels Claretians 
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A més, de cara a l’Assemblea general del 2015, aquesta trobada ajuda a prendre el pols de 
la Congregació en un tema ben important. I a suggerir iniciatives o estils de treball de cara 
als propers anys.  

Les activitats principals es distribuiran entre algunes ponències, i especialment la 
presentació d’iniciatives i accions socials relacionades amb Justícia i Pau i Drets Humans 
que es fan a tots els continents. Així, el Casal Claret de Vic presentarà les activitats que 
realitza especialment amb immigrants. O l’equip dels Estats Units presentarà el treball que 
fan a les Nacions Unides. 

Es preveu la participació de més de 50 claretians de tot el món. Hi haurà el petit equip que 
coordina les activitats de Justícia i Pau a nivell de tota la Congregació, els responsables de 
l’animació pastoral de la Congregació i de cada Província, i les persones que a cada 
Província treballen de manera especial en el tema de Justícia i Pau i Drets Humans. Les 
presentacions, debats i totes les activitats es faran en anglès i castellà. 

Anteriorment a l’inici de la trobada de Superiors Majors, va tenir lloc també a Vic, la 
Conferència Claretiana d’Europa, que aplega els Superiors Majors dels 10 organismes 
claretians d’Europa. La reunió es va centrar en la reorganització de la Congregació al vell 
continent.  

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 es proposen 
en les diverses dimensions de la vida missionera claretiana i les estructures més adequades 
per portar-los a terme.  

Entre els 3 Provincials que formaran aquesta comissió s’hi troba el P. Màxim Muñoz, 
Provincial de Catalunya i secretari d’ECLA (Conferència Claretiana de Superiors Majors 
d’Europa). 

Així doncs, Catalunya, i concretament Vic, segueix essent el lloc de referència per a la 
Congregació dels Fills del Cor de Maria, com a lloc de fundació, lloc del sepulcre del P. 
Claret i referent de les arrels i dels carisma claretià. En un moment intens en la reflexió del 
futur de la Congregació, Vic, esdevé més que un territori, el lloc més transcendent per 
celebrar aquestes reunions. 
 

 

 

[Flama.info, 23 gen. 14] El dissabte 18 
de gener, a la Facultat de Ciències de 
l'Educació Blanquerna, va tenir lloc la 
primera reunió de la xarxa "Laïcat XXI". 
L'objectiu, és endegar una acció 
dinamitzadora del laïcat a partir de les 
aportacions del Concili Vaticà II, ara que 
celebrem els 50 anys de la seva 
clausura, i a més a més, incloure els 
ensenyaments del Papa Francesc. 
L'acció, té dos instruments fonamentals. 
D'una banda, la creació d'un web (ja 
actiu) que sigui el punt de comunicació 
d'una xarxa de persones a qui interessa 
i motiva aquesta qüestió: és a dir, una 

Laics compromesos en l'Església i en el món 
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oferta de suport per anar creant grups de reflexió a totes les diòcesis, i de l'altra, preparar un 
Congrés del Laïcat de Catalunya pel 2015. En aquesta primera trobada, entre d'altres, van 
assistir-hi quatre delegats pastorals. 
 
Els promotors són Cori Casanova, metgessa foniatre; Maria Mercè Sardà, professora de 
secundària; Josep Folguera, directiu d'empresa i Jaume Argemí, enginyer i membre dels 
Equips de Pastoral de la Política i de la Comunicació de la Federació de Cristians de 
Catalunya. Tots ells, coneixedors de la situació actual de la nostra Església, de les nostres 
comunitats i de la nostra societat, se senten cridats a transformar la seva vocació de 
cristians en una missió personal de servei, que pretén estimular la implicació dels laics 
catalans en la tasca de ser veritables impulsors del missatge evangèlic en tots els entorns de 
les seves vides. 
 
Després d'uns mesos de treball i contactes en diverses diòcesis, el dissabte 18 de gener 
passat, els impulsors van fer a Barcelona el primer acte obert a tothom per presentar la 

iniciativa i començar a treballar en la preparació 
del congrés. 
 
 Aquesta acció, va adreçada a "laics que 
realment els preocupi o els interessi una 
assumpció de responsabilitats en el si de 
l'Església, que no vol dir, una assumpció de 
poder. Un reforçament de la pròpia vocació. 
L'Església farà més bé la seva funció en la 
mesura que els laics facin més bé el que han de 
fer i assumeixin les seves pròpies 
responsabilitats", explica Jaume Argemí, un dels 
promotors de la xarxa, en declaracions a 
l'Agència Cristiana de Notícies FLAMA. 
 
Segons Argemí, la majoria d'organismes 
d'Església, tenen una funció molt pastoral, de 
cara enfora i el que es pretén amb la creació 
d'aquesta xarxa, és reflexionar sobre si sabem 
llegir els signes dels temps i si sabem adaptar-

nos-hi. Sempre pensant en complir més bé la missió laïcal, i a la llarga, millorar la funció dels 
Consells Pastorals. 
 
Tal i com apunta l'enginyer i membre dels Equips de Pastoral i Política de la Comunicació de 
la Federació de Cristians de Catalunya, "la resposta per part dels bisbes, que han estat els 
primers en saber-ho, ha estat positiva. Ho veuen com una cosa conciliar. En aquest sentit 
estem molt en sintonia. L'expansió en els diferents bisbat ja ha començat". 
 
El Congrés del Laïcat de Catalunya que es vol celebrar l'any 2015, obligarà a reflexionar 
durant aquest temps i a prendre consciència de moltes coses. Servirà per actualitzar els 
coneixements, fer propostes i conèixer la situació del laïcat en el nostre país. A partir del 
congrés, hi ha d'haver un impuls nou sobre el paper dels laics. 
 
El Congrés constarà d'una part acadèmica, i una altra de vivencial per compartir inquietuds, 
experiències i projectes pastorals. "No pot ser un congrés només per savis, ha de tenir un 
llenguatge assequible", conclou Argemí. 



16 
 

 

Les tres grans línies que ens proposen pel congrés són: 
- Ser laics en el si de l'Església. 
- Ser laics en el món. 
- I L'espiritualitat laïcal. 
 
Finalment, Argemí està convençut que la comunitat eclesial millorarà si els laics s'hi 
involucren més. I, com en el cas de les dones, tal com n'ha parlat el Papa Francesc, en el 
cas dels laïcs són més importants les tasques que fan que no els eventuals càrrecs que 
ocupin. 
 
Per ampliar la informació es pot consultar el web: www.laicatxxi.cat/ 
 
 
 
 

 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 el 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 Bisbat de Girona ha fet públic els premis Sant Fèlix. Enguany han recaigut al Centre 
Labouré “La Casita” de Salt i a la comunitat de religioses benedictines de Sant Daniel. El 
divendres, 24 de gener, el Bisbe de Girona, Francesc Pardo,va lliurà el guardó a les 18.30h 
en els locals de la parròquia de Sant Jaume de Salt. 

El Centre Labouré va ser fundat l'any 1985 per sor Clara Villoslada Martín amb la finalitat 
d'atendre infants de la ciutat de Salt provinents de famílies amb dificultats socials i 
econòmiques. Als darrers 30 anys ha atès a més de 400 menors. “La Casita” és un recurs 
molt arrelat a la ciutat de Salt. Sor Clara va ser premiada per l'Ajuntament de Salt l'any 2004 
amb el premi Tres de Març. El centre, es va constituir com associació l'any 2006. 

Les religioses de Sant Daniel, que rebran el premi properament, han estat distingides amb 
motiu de la celebració del Mil·lenari de la fundació del monestir en aquest indret de la ciutat 
de Girona. 

El guardó consisteix en una escultura del campanar de sant Feliu, obra de l'artista Josep 
Perpinyà. 

Els premis Sant Fèlix s'atorguen coincidint amb la festivitat de sant Francesc de Sales, patró 
dels escriptors i periodistes. 
 
 
 

 

“Pobreza elegida y pobrezas 
combatidas. Para un itinerario 
formativo” 
 
«Quiero una Iglesia pobre para los 
pobres» (Evangelii gaudium, 198). A 
los jóvenes que profesan seguir a 
Jesucristo pobre, esta prioridad 
eclesial los invita a preguntarse: ¿cómo 
vivimos la pobreza?, ¿cómo nos afecta 
la crisis?, ¿qué respuesta damos y 
podemos dar?, ¿qué aprendizajes 
importa hacer en la etapa de formación 

inicial?, ¿cómo hacernos dignos de la bienaventuranza de los pobres? 
El encuentro permitirá conocer las situaciones comunitarias y sociales, compartir 
esperanzas, reflexionar sobre las dificultades, sugerir procesos personales y proponer 
caminos de actuación. 
 
Viernes, 7 de marzo 
16.30. Acogida y entrega de materiales. 
17.00. Oración inicial. Presentación del Encuentro Pablo Largo cmf (Director de la ERA). 
17.20. 
OPCIÓN DE POBREZA, OPCIÓN POR LOS EMPOBRECIDOS Y COMBATE CONTRA LAS 
POBREZAS. Fidel Aizpurúa Donázar, ofmcap (Facultad de Teología de Vitoria). 
18.40. 
Dinámica grupal y diálogo con el ponente. 

La Comunitat de Religioses Benedictines de Sant Daniel i el Centre 

Labouré "La Casita" de Salt, guardonats amb els Premis Sant Fèlix 2013 

XIV Encuentro de juniores/as en Madrid (ITVR-ERA, 7-9 de març) 
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Sábado, 8 de marzo 
10.00. Oración inicial. 
10.10. ROSTROS ACTUALES DE LA POBREZA (EMPOBRECIMIENTO, DESIGUALDAD, 
ACCIÓN SOCIAL CARITATIVA) Juan José López Jiménez, del “Equipo Estudios” de Cáritas 
Española. 
11.30. Trabajo por grupos y puesta en común. Coordina Carlos Martínez Oliveras (ITVR). 
12.45. RELATOS (I): “ESTUVE EN LA CÁRCEL Y ME VISITASTEIS”. Paulino Alonso, 
o.ss.t., Capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real. 
16.30. Oración inicial. 
16.40. NUESTRO REFERENTE NORMATIVO: JESÚS POBRE Y EVANGELIZADOR DE 
LOS POBRES. Severiano Blanco Pacheco, cmf (Instituto Teológico de Vida Religiosa). 
18.15 RELATOS (II). POBRES CON LOS POBRES Y ENTRE LOS POBRES. 
Una hermanita de Jesús. RELATOS (III). “ESTUVE SOLO Y ENFERMO Y ME 
VISITASTEIS”. Cristina Bengoa (Doctora en medicina) y Manuel Hernández (Gerente de una 
residencia de ancianos). 
19.30 Vísperas del Primer Domingo de Cuaresma. Luis Ángel de las Heras (Presidente de 
CONFER Nacional). 
 
Domingo, 9 de marzo 
10.00. Oración inicial. 
10.10. LA VIVENCIA DE LA POBREZA: DONES, ESTÍMULOS Y DIFICULTADES EN LA 
ETAPA FORMATIVA. Ana Sarabia, fma (Vicaria Provincial Salesiana). 
11.30. RELATOS III: “TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE COMER”. Josefa Pérez, F.d.C 
(Directora de “La Cocina Económica” de Logroño). 
12.10. Conclusiones. 
12.30. Eucaristía. 
 
Fechas: 7, 8 y 9 de marzo de 2014. 
Lugar: Juan Álvarez Mendizábal, 65 dupdo (Madrid) 
Inscripción: 65 euros. 

 
 
 

Eduard Punset, Els Amics de les 
Arts, Purito Rodríguez, Mag Lari, 
Araceli Segarra, Kiko Casillas, 
Justo Molinero i més de 50 
equips ja han donat suport a la 
marxa solidària de Sant Joan de 
Déu. Rep el nom de Barcelona 
Magic Line i el proper 2 de març 
recorrerà 7 turons de Barcelona a 
benefici dels programes d’atenció 
a persones vulnerables. 

A un mes de tancar les 
inscripcions, diverses institucions 
i personalitats del món cultural, 
esportiu i periodístic, s’han 

implicat amb la Barcelona Magic Line per garantir la continuitat de set projectes de Sant 
Joan de Déu: la recerca biomèdica, la cooperació internacional, la infància hospitalitzada, les 

Sant Joan de Déu surt al carrer amb la Barcelona Magic Line 

http://www.barcelonamagicline.org/
http://www.barcelonamagicline.org/
http://www.youtube.com/channel/UC2gNgB5uitfXjySntgEYBYw
http://www.youtube.com/channel/UC2gNgB5uitfXjySntgEYBYw


19 
 

 

persones amb problemes de salut mental, les persones en situació de sense llar, les 
persones dependents i les emergències socials. 

Fins el moment, la Barcelona Magic Line compta amb 50 equips i més de 500 persones 
inscrites, que al març caminaran per recollir fons per aquestes set causes solidàries. 

Un repte esportiu i un repte solidari 

La BML planteja com a repte solidari la quantitat de diners que l'equip es compromet a 
recaptar abans del dia de la marxa. El repte esportiu consisteix en triar una distància a 
assolir del recorregut total de la BML (10, 20 i 30 km). 

La iniciativa recorda la Trailwalker promocionada per Intermon Oxfam, que enguany 
celebrarà la quarta edició el mes d'abril i que preveu 100 km de recorregut des del Pirineu 
gironí fins a la Costa Brava. Quant a exigència física, però, la BML de Sant Joan de Déu 
convoca un públic molt més ampli. 

 

 

 

  

 

Els Tractats internacionals de drets humans obliguen als Estats a 
garantir a tothom una assistència mèdica en cas de malaltia. La 
Constitució espanyola reconeix el dret de tots a la protecció de la 
salut. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya reconeix el dret de tota 
persona a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública. 

Malgrat tot això, el govern espanyol ha aprovat un Reial Decret Llei 
que, apel·lant a la "sostenibilitat" del sistema de salut 
pública, comporta un profund canvi de model, que acaba amb la 
seva universalitat. Quins són els col·lectius exclosos? Quines 
conseqüències tindrà aquest canvi? és veritablement insostenible 
un sistema de salut universal? és just cercar la sostenilitat 
mitjançant l'exclusió de persones? 

Ponents: 

-Vicente Ortun, degà de la facultat de ciències econòmiques i 
empresarials de la UPF, expert en economia de la salut i gestió 
sanitària. 

-Blanca de Gispert, Metgessa de Família, membre de la 
Plataforma per l'Accés a la Sanitat Universal a Catalunya i membre 
de la comissió Ètica i Medicaments de Justícia i Pau. 

Data: Dilluns 3 de febrer de 2014.  

Lloc: Cristianisme i Justícia (C/ Roger de Llúria, 13)  

Hora: 19:00h. 

En col·laboració amb Justícia i Pau – Entrada lliure 

Podreu seguir l'emissió en directe aquí i al Twitter mitjançant el 
Hahstag #SalutDDHH  

Dilluns dels DDHH: «Garantir el dret a l'assistència sanitària universal» 

http://barcelonamagicline.org/ca/set_causes
http://barcelonamagicline.org/ca/recorregut_i_avituallaments
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
https://twitter.com/search?q=%23SalutDDHH&src=typd&f=realtime
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(Glòria Barrete –CR- 24/01/2014) Vuit segles enrere Sant Francesc d’Assis creava el Càntic 
de les Criatures, anomenat també Càntic del Germà Sol; 800 anys més tard, un caputxí 
català, Fra Jacint Duran, escriu un llibre que analitza el text de Sant Francesc, un llegat que 
els caputxins han sabut difondre i viure fins a l’actualitat. 

“Per mi Sant Francesc és un punt de referència i un model que estimo moltíssim”, 
confessa Fra Jacint Duran, autor del llibre El Càntic de les Criatures de Sant Francesc 
d’Assis, i hi afegeix: “feia molts anys que em plantejava aquest càntic com un desafiament i 
va ser quan un germà em va demanar que fes el llibre per recordar els 25 anys de presència 
caputxina a Sant Martí de Montnegre on la idea es va concretar i es va materialitzar en el 
llibre”. 
 
El context de la creació del Càntic 
El càntic del sant es va construir en tres moments diferents de la seva vida. El primer 
moment correspon a l’època en que Sant Francesc està molt malalt, es troba en una situació 
límit de salut i escriu el text completament cec. Segons Duran, “aquesta part és l’expressió 
d’una crisi profunda en la qual se sent identificat profundament en Crist i aquesta presència 
de Jesucrist fa esclat en la nit, en la seva nit personal”. 
La segona part del càntic és un cant a la reconciliació, fent referència a l’enfrontament entre 
el bisbe i el protestant que es va donar en aquella època. L’última part del text és el reflex de 
la lluita interna que pateix Sant Francesc en aquell moment: l’acceptació de la futura mort un 
cop li comuniquen que la seva malaltia és irreversible, i és quan ell parla de la mort com a 
germana. 
 
L’espiritualitat complexa de Sant Francesc d’Assis 
Tot i que el llibre fa una referència explícita al Càntic de les criatures, no només es troben 
referències a ell, sinó que, segons el seu autor, “el principi és una reflexió sobre el sentit 
d’adoració i contemplació de Sant Francesc, de la vida eremítica franciscana, i també un 
anàlisi sobre el seu aspecte més contemplatiu i vivencial”; per Fra Jacint Duran “Sant 

“El Càntic de les Criatures de Sant Francesc concreta l’experiència 
cristiana en l’ara i aquí” 

http://editorialmediterrania.net/es/product/a-la-capuchina/el-cantic-de-les-criatures-de-sant-francesc/
http://editorialmediterrania.net/es/product/a-la-capuchina/el-cantic-de-les-criatures-de-sant-francesc/
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Francesc d’Assis és un personatge molt complex i molt profund, i a la vegada molt simple. La 
seva espiritualitat està molt centrada en l’experiència d’identificació amb Jesucrist, per tot i 
amb tot, i això es concreta després amb la fraternitat, amb els seus germans i també amb 
tots els homes i dones, i fins i tot totes les criatures de la creació”. 
Encara que fa vuit segles de les paraules del Sant, per l’autor el seu missatge continua 
plenament vigent: “ El text de Sant Francesc i el missatge de Jesucrist no és gens allunyat, 
al contrari, dóna molta llum i concreta l’experiència cristiana en l’ara i aquí. Les persones 
necessitem personatges que hagin viscut Jesucrist a fons i ens hagin mostrat que és 
possible viure’l”. 
El llibre de la col·lecció A la caputxina, editat per l’editorial Mediterrània, també inclou una 
dotzena d’il·lustracions de Miquel Oliveras basades en les paraules de sant Francesc.  
 

 
 

 
 

 

Llibreria Claret  

M. Victòria Molins va trobar-se amb un bon grup 
de lectors que volien gaudir d'una conversa més 
propera i distesa amb l'autora de l'obra «El regal 
de la vida». 

El llibre que presentava Molins en aquest cafè 
de l'autor, recull la seva trajectòria. Després de 
molts anys dedicada a l’ensenyament de la 
llengua, la literatura i la filosofia a escoles 
jesuïtes, als 80 es va traslladar al Raval. Allà viu 
humilment, en comunitat, sense hàbits ni 

  

«El cafè de l'autor» amb Viqui Molins va ser tot un èxit! 

Ciutadans competents 

http://claret.createsend4.com/t/t-l-willhk-pafhtl-yh/
http://claret.createsend4.com/t/t-l-willhk-pafhtl-yh/
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monestirs. No li queden complexos ni perjudicis i té la saviesa de qui ha viscut molt i molt 
intensament, de qui no jutja ningú sinó que, simplement, estima. 

Aquests «Cafès de l'autor» volen acostar autors i lectors en un ambient més íntim, que 
propiciï la complicitat entre ambdues parts per gaudir d'una bona estona de conversa 

 
 
 
 

Educar para el diálogo inter-cultural en 
la escuela católica 
 
Antes de acabar el año 2013, el 19 de 
diciembre, la Congregación Pontificia para 
la Educación Católica, nos ha sorprendido 
con un nuevo documento sobre la 
educación en la escuela: “Educar para el 
diálogo intercultural en la escuela católica” 
con un subtítulo lleno de significado: “Vivir 
juntos para una civilización del amor”. 

En la conferencia de presentación del 
documento, celebrada en la sala de prensa 
del Vaticano, se dispuso todo con gran 
solemnidad y lujo de medios. Intervinieron 
el Cardenal Zenon Grocholewski, Prefecto 
de la Congregación para la Educación Ca-

tólica, Mons. Angelo Vincenzo Zani, secretario del mismo Decasterio y el Profesor Italo 
Fiorin, docente de la LUMSA de Roma. 

En el reparto de la exposición temática el Cardenal Prefecto hizo una descripción del 
panorama actual de la escuela en el mundo con sus luces y sombras en los diferentes 
países; con sorpresas de resultados en algunos de los lugares, por su tradición y su historia. 
Subrayó la actualidad y la necesidad del tema, si llegamos al objetivo final: construir una 
civilización del amor para todos los que buscan conjugar la educación con el anuncio del 
Evangelio, como ha afirmado el Papa Francesco. 

Mons. Angelo ha recordado brevemente el iter del documento, iniciado formalmente en 
2008, pero que para él se ha de contar desde 1995, con la experiencia de la Escuela para 
Europa en Bosnia Erzegovina.  

En realidad el horizonte cronológico va hasta 2015 en el que se celebra el 50º aniversario de 
la declaración del Vaticano II: Gravissimum Educationis Momentum y el 25 º aniversario de 
la publicación Ex corde Ecclesiae, para los que se preparan solemnes celebraciones. 

El Profesor Italo Fiorin habló de los contenidos del documento, especialmente del deseo de 
la escuela católica de aportar su contributo a un objetivo vital para sociedad. 

Son cinco breves pero intensos capítulos los que contiene: los retos en el contexto de 
pluralidad de culturas en que vivimos; las diferentes actitudes de aproximación a la 
multiculturalidad; los fundamentos de la intercultura; qué propuestas de diálogo puede 
ofrecer la Escuela Católica; y cuál es la contribución desde todos los ámbitos de la escuela. 

Un nuevo documento de la Congregación para la Educación Católica 
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Si la escuela quiere ir más allá de lo académico-profesional; si los docentes y directivos 
pueden programar objetivos y valores comprometidos con la sociedad, aquí tienen un buen 
instrumento base. 

La escuela a quien se pide mucho, quizá demasiado, no puede dejarse sola. Es un sujeto 
eclesial y toda la comunidad cristiana está llamada a sostenerla como un bien precioso. 

Un documento cuestionante en una situación viva y real, como la que nos envuelve en un 
mundo de inmigración y multiculturalidad. 

 
H. Juan Moral, Noticias Maristas, Año VI - Número 306, 23 de gener 
 

 

 

 

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 
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Vivir juntos para una civilización del amor 
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Font www.vatican.va 

Publicat 30 de gener 2014 
 
 

 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 
 

 
 

La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 498: 27.01.2014 
 

 
 

Dijous a La Vanguardia, divendres a El Periódico de Catalunya i dissabte al diari Ara 
varen aparèixer les primeres insercions publicitàries de la campanya Tria Escola Cristiana 
sota el lema: Compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom.  

També al llarg de la setmana passada va començar a operar el compte de twitter Tria 
EscolaCristiana (@EscolaCristiana).  

Tot fent un important esforç per posar-ho tot a punt –atès que vàrem començar molt tard-, es 
van desplegant els elements de la campanya. Aquesta acció s’intensificarà i tindrà el seu 
moment àlgid al llarg del proper mes de febrer.  

 

Educar al diálogo intercultural en la Escuela Católica 

Primeres passes públiques de la campanya conjunta Tria Escola 
Cristiana 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


24 
 

 

La campanya vol ajudar les 401 escoles del nostre col·lectiu. Totes, però especialment 
aquelles que no podeu fer una campanya pròpia, traureu més profit d’aquestes accions 
conjuntes com més us feu vostra la marca Escola Cristiana de Catalunya amb el logo i amb 
els elements de la campanya (podeu incorporar el logotip a les vostres comunicacions, 
utilitzar la crida “Tria”, el lema “Compromesos...”, penjar el cartell...)  

La sessió de treball del proper dia 6 de febrer, de 16.30 a 18.30h, i la posterior presentació 
pública de la campanya, de 19 a 20.30h, us oferirà molt elements i suggeriments. 
 
 
 
 
 
Els Germans de Sant Joan de Déu i el Consell de Redacció de Labor Hospitalaria tenen la 
satisfacció de convidar-vos a la presentació de la microsite Labor Hospitalaria allotjada a la 
nostra web corporativa (www.ohsjd.es). Aquesta microsite permetrà l'accés gratuït al fons 
bibliogràfic de la revista a subscriptors (totalment gratuït per a aquests) i internautes (només 
de pagament els dos darrers anys i l’any en curs). 

 
ACTE DE PRESENTACIÓ 

 
Acte: Presentació de la microsite de la revista Labor Hospitalaria dins la web 

corporativa de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (OHSJD) 
Província d'Aragó – Sant Rafael 
 

Data: Dimecres, 5 de febrer de 2014 
 

Hora: 19h  
 

Lloc:  Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret  
(C/ Roger de Llúria, 5) 

 
 Participen: 
 

 Gmà. José Luis Redrado, 
secretari del Pontifici Consell per 
a la Pastoral dels Agents 
Sanitaris de El Vaticà durant 25 
anys; Bisbe d'Ófena i director de 
Labor Hospitalaria. 
 

 Margarita Bofarull, religiosa de 
la Societat del Sagrat Cor de 
Jesús; presidenta de l'Institut 
Borja de Bioètica; recientement 
nomenada membre de la 
Pontificia Academia para la Vida; presidenta del Comitè de Ètica Assistencial 
de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues i coordinadora de Ètica de la Salut 
de Labor Hospitalaria. 
 

 Rudesindo Delgado, sacerdot; professor de l'Instituto Superior de Pastoral de 
la Universidad Pontificia de Salamanca; consiliario de la Asociación de 
Profesionales Cristianos (PROSAC); director del Departamento Nacional de 

 

Presentació Microsite Labor Hospitalaria 
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província d'Aragó – Sant Rafael 
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Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española durant més de 20 
anys i coordinador de Pastoral de Labor Hospitalaria. 
 

 Amèlia Guilera, directora del Campus Docent Sant Joan de Déu; directora de 
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent i coordinadora de Humanització 
de Labor Hospitalaria 

 
Conductor de la presentació 

 Lluís Guilera Roche, responsable de comunicació de l'OHSJD Província de 
Aragó-San Rafael i coordinador de Labor Hospitalaria 
 

Us convidem a acompanyar-nos en aquesta cita 
tan important per a els Germans de Sant Joan de 
Déu. Preguem confirmació d'assistència a través 
del següent mail:  
maite.hereu@ohsjd.es 
 
ANNEX 

Sobre la revista: La revista “Labor Hospitalaria” 
és una publicació de la Província d'Aragó-Sant 
Rafael de l'Orde de Sant Joan de Déu. El seu 
primer número surt al gener de 1948. A partir de 
1969, de ser un òrgan intern de la Província, 
passa a ser una revista que s'ofereix al públic, 
especialment sanitari, sobre temes 

d'humanització, organització, ètica i pastoral de la salut.  

Labor Hospitalaria s'ha posicionat al costat del malalt en el entramat món sanitari i propugna 
una salut de mires amples que necessita de polítiques de promoció i prevenció; i exigeix una 
assistència integral que porta d'una manera inherent el treball interdisciplinar. D'aquí que els 
seus continguts siguin molt útils per als professionals sanitaris i d'una gran ajuda per a 
realitzar una assistència holística i integral. 

Labor Hospitalaria, en col·laboració amb el Departament de Pastoral de la Salut de la 
Conferencia Episcopal Española, ofereix cada any, des de 1989, un número monogràfic 
dedicat al tema del Dia del Malalt. I en col·laboració amb l'Institut Borja de Bioètica va oferint 
documents i articles sobre temes bioètics de gran interès i actualitat.  

Labor Hospitalaria ha anat canviant la seva imatge, però ha seguit sempre una línia de 
continuïtat en el seu enfocament i continguts. L'any 1984 inicia la seva tercera etapa. Al 
1998, coincidint amb el seu 50è aniversari, aposta per una nova maquetació, mantenint i 
accentuant els continguts, obrint-se a nous escenaris en el camp sanitari. Al 2011 canvia 
d'imatge optant per un disseny més modern.  

Labor Hospitalaria té una difusió mundial, especialment entre països de parla espanyola. 

A partir de 2014 dóna un salt qualitatiu millorant el canvi d'imatge iniciat al 2011, apostant 
també per la indexació de la revista i afinant, encara més, en la qualitat dels articles que 
ofereix. A més a més de la posada en marxa de la present microsite dins la web corporativa 
de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu Província d'Aragó-Sant Rafael que ofereix el seu 
fons documental de manera gratuïta des de 1972 fins dos anys anteriors al vigent i 
l'any en curs. La revista consta de tres números a l'any i es rep per subscripció anual. 

 
Gmà. José Luis Redrado 

Director de Labor Hospitalaria 

mailto:maite.hereu@ohsjd.es
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Intel·lectuals, professors i 
diferents institucions culturals i 
acadèmiques s'han adherit al 
manifest "Unes humanitats amb 
futur". Promogut per l'Institut 
d'Estudis Catalans i la Facultat 
de Teologia de Catalunya, el 
manifest reivindica que la 
formació humanística és 
imprescindible en la construcció 
de la societat. “Signes dels 
temps” entrevista Victòria 
Camps, catedràtica emèrita de 
Filosofia moral i política a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i una de les redactores del manifest. 

Altres temes: 
- Testimoni de dos joves amb vocació religiosa amb motiu de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. Conversa amb la novícia de Puresa de Maria, Ana Muñoz, i l’escolapi, Aniol 
Noguera. 
- “Patrimoni”: Cova de Sant Ignasi de Manresa. 
 

Data: 2 de febrer de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

  

 

L’experiència de Ca n’Eva 

TV3 Signes dels Temps: «Humanitats amb futur» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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    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 
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
CEVRE - Formació inicial T2  

24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

 

 

 
 
 

 
 
 

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 

 

Agenda 

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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