
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 6 de febrer de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Jornada Mundial de la Vida Consagrada: pregària, festa i compromís 

Diverses celebracions de la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada 

Entrevista a Luís Ángel de las Heras, missioner claretià i 
president de CONFER 

Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 
L’Escola Cristiana de Catalunya farà tot el que estigui al seu 

abast per no canviar el seu model educatiu 
Les Caputxines de Manresa donen el seu Monestir a la 

Fundació Sociosanitària 
El P. Lluís Magriñà, sj, dóna una visió globalitzada de la 

Companyia de Jesús avui 
Cursos de la Facultat de Teologia oferts en règim acadèmic 

d’Oient 
Servei de Documentació: xerrada del P. Juan Carlos Martos 
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Àngelus del papa Francesc del 2 de febrer de 2014 a la Plaça de Sant Pere del Vaticà  

Si no hi hagués religioses i religiosos, que porten en la vida quotidiana de tot ésser humà – 
sigui que visqui en el caos d’una metròpolis o entre les tendes d’un camp de refugiats – la 
misericòrdia de Déu, vivint com 
“icones” de Jesús, el món seria 
segurament pitjor. La vida 
consagrada, el valor públic del que 
“és realment: un do de Déu”. 

“Tota persona consagrada és un do 
per al Poble de Déu en camí. Hi ha 
molta necessitat d’aquestes 
presències, que reforcen i renoven 
el compromís de la difusió de 
l’Evangeli, de l’educació cristiana, 
de la caritat cap als més 
necessitats, de la pregària 
contemplativa; el compromís de la 
formació humana i espiritual dels joves, de les famílies; el compromís per la justícia i la pau 
en la família humana”. 

“Però pensem una mica que passaria si no hi hagués monges, monges als hospitals, 
monges a les missions, monges a les escoles? Penseu en una església sense monges... No, 
no ens la podem imaginar. Són aquest do, aquest llevat que porta el poble de Déu endavant. 
Són grans dones aquestes, que consagren la seva vida i porten endavant el missatge de 
Jesús!” 

Malgrat tot, encara que les persones consagrades siguin “llevat per al creixement d’una 
societat més justa i fraterna, profecia del fet de compartir amb els petits i els pobres”, l’arrel 

de la seva vocació específica és comú a 
la de qualsevol creient. 

“Aquesta oferta de si mateixos a Déu 
correspon a tot cristià, perquè tots som 
consagrats a Ell mitjançant el baptisme. 
Tots estem cridats a oferir-nos al Pare 
amb Jesús, i com Jesús, fent de la nostra 
vida un do generós, en la família, en la 
feina, en el servei a l’Església, en les 
obres de misericòrdia”. 

Per als consagrats de tot el món aquests 
mesos són tanmateix una llarga vetlla, 
que desembocarà l’any 2015 amb la 

inauguració de l’Any de la vida consagrada. 

“Per això cal valoritzar amb gratitud les experiències de vida consagrata i aprofundir el 
coneixement dels diferents carismes i espiritualitats. Cal pregar perquè molts joves 
responguin ‘sí’ al Senyor que els crida a consagrar-se totalment a Ell per a un servei 
desinteressat als germans”. 

Traducció: Marta Nin 

Penseu en una església sense monges... No, no ens la podem imaginar 
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En motiu del  2 de febrer, festa de la presentació del Senyor al temple als quaranta dies del 
seu naixement, coneguda popularment com el dia de la Candelera, el Cardenal de Barcelona 
va presidir la missa a la Catedral en motiu de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. 

Aquesta missa constitueix una ocasió única per a una trobada entre el Cardenal Arquebisbe 
de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach amb tots els religiosos i religioses que treballen dia 
a dia a la diòcesi amb els seus respectius carismes: ensenyament, religió, marginació... A la 
celebració van assistir Mn. Francesc Prieto, delegat episcopal per a la Vida Consagrada i el 
Pare Màxim Muñoz, claretià i president de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). 
Enguany el lema s’ha anomenat l’Alegria de l’Evangeli a la Vida Consagrada, recordant el 
recent document del Papa Francesc titulat la Joia de l’Evangeli. 

El Cardenal va pronunciar l’homilia en català i castellà, durant la qual va agrair la tasca duta 
a terme per tots els religiosos i religioses destacant que: “com a pastor d’aquesta Església 
metropolitana de Barcelona, estic molt content de presidir aquesta celebració amb tots i totes 
vosaltres, membres de la Vida Consagrada que viviu i treballeu a l’arxidiòcesi. Amb 
l’eucaristia donem gràcies a 
Déu per la vostra vocació i 
pel vostre servei eclesial que 
realitzeu, i a mi em plau 
donar-vos gràcies pel vostre 
testimoniatge de la vostre 
vida lliurada a Déu amb 
radicalitat, seguint Jesús, 
cast, pobre i obedient”. 

Així mateix, va recordar que 
aquesta Jornada coincideix 
amb la festa de la 
presentació del Senyor 
perquè els religiosos i les 
religioses de Barcelona 
renoven els seus vots i fan 
una ofrena de la seva vida a Déu, imitant Jesucrist. Daltra banda, comentant les figures de 
Sant Simeó i Santa Anna, que van rebre l’Infant Jesús quan fou presentat al temple, el 
Cardenal va remarcar que els religiosos i religioses, cal que siguin homes i dones de 
pregària: “tots els instituts de Vida Consagrada- va dir- esteu interessats en tenir vocacions. 
Per això, és molt important i necessària l’oració. L’església és de Déu, el camp a cultivar és 
seu, la missió és sobretot gràcia. I les vocacions són fruit de l’oració”.  

 

 
Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la Missa 
de la Jornada per a la Vida Consagrada, Catedral de Barcelona. 
 
Ens hem reunit en el nom del Senyor en la nostra estimada Catedral per a celebrar 
l’Eucaristia en la festa de la Presentació del Senyor, en que celebrem la Jornada dedicada a 
la vida consagrada. Ho fem amb joia perquè la nostra vida cristiana i consagrada és una 
constant presentació a Déu i a l’Església, és un constant respondre a la crida de Déu: “Aquí 

Celebració de la Jornada Mundial a la catedral de Barcelona 

Homilia del Sr. Cardenal  
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estic, Senyor”. Com a pastor d’aquesta Església metropolitana de Barcelona estic molt 
content de presidir aquesta celebració amb tots i totes vosaltres, membres de la vida 
consagrada que viviu i treballeu a l’Arxidiòcesi. Amb l’Eucaristia donem gràcies a Déu per la 
vostra vocació i pel vostre servei eclesial que realitzeu i a mi em plau donar-vos gràcies pel 
vostre testimoniatge de la vostra vida lliurada a Déu amb radicalitat, seguint Jesús, cast, 
pobre i obedient. Avui és urgent l’evangelització en les nostres societats secularitzades de 
l’occident europeu. L’Església existeix per a evangelitzar i si no ho fa, l’Església no serveix 
per a allò que Jesús la va fundar. Per això tots els membres de l’Església hem de prendre 
consciència ben clara de la nostra joiosa responsabilitat d’anunciar Jesús i l’Evangeli arreu. 
Sé que la vostra vida està al servei de l’evangelització vivint el vostre carisma i realitzant les 
activitats pròpies. L’Església arxidiocesana n’està contenta, i us necessita. El vostre pastor 
diocesà està al vostre costat per vetllar per tots vosaltres. El Papa Francesc ens ha fet el do 
recentment de l’Exhortació Apostòlica La joia de l’Evangeli. El títol és molt adient i oportú. 

Ens cal viure la joia de l’Evangeli de Jesús. És el nostre autèntic tresor. Tanmateix, no és 
només per a nosaltres, sinó per a tot home i tota dona de l’humanitat. La joia de l’Evangeli es 
viu més intensament quan s’evangelitza; és la joia de l’evangelització. El Papa assenyala en 
aquest document el programa del seu pontificat i de tota l’Església. Ens ho diu a l’inici de 
l’Exhortació amb aquestes paraules: “En aquest exhortació vull adreçar-me als fidels 
cristians per invitar-los a una etapa evangelitzadora marcada per aquesta joia, i indicar 
camins per a la marxa de l’Església en els pròxims anys” (N. 1). Francesc ens diu que el 
gran risc del món actual és una tristesa individualista que brota del cor còmode i avar, de la 
recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Aquesta no és l’opció 
d’una vida digna i plena, aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida 
en l’Esperit que brota del cor de Crist ressuscitat. Todo cristiano, y sobre todo nosotros, 
estamos llamados a ser portadores de este mensaje de esperanza que da serenidad y 
alegría: la consolación de Dios, su ternura para con todos. Pero sólo podemos ser 
portadores si nosotros experimentamos antes la alegría de ser consolados por Él, de ser 
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amados por Él. Esto es importante para que nuestra misión sea fecunda: sentir la 
consolación de Dios y transmitirla. El Papa Francisco dice que “a veces me he encontrado 
con personas consagradas que tienen miedo a la consolación de Dios… No tengan miedo, el 
Señor es el Señor de la consolación, el Señor de la ternura” (Homilía en la misa del 7 de julio 
de 2013, con los seminaristas, novicios y novicias). La invitación de Isaías ha de resonar en 
nuestro corazón: “Consolad, consolad a mi pueblo” (40, 1) y esto ha de convertirse en 
misión. Encontrar al Señor que nos consuela e ir a consolar al Pueblo de Dios, ésta es la 
misión. La gente de hoy tiene necesidad ciertamente de palabras, pero sobre todo tiene 
necesidad de que demos testimonio de la misericordia, la ternura del Señor, que enardece el 
corazón, despierta la esperanza, atrae hacia el bien. Simeón dijo a María en el Templo de 
Jerusalén que “una espada le traspasará el alma”. De alguna manera anunciaba la cruz con 
la cual el Señor nos ha redimido y la cruz de María y de todos los cristianos. La cruz no está 
sola. Después viene la resurrección. Es el misterio pascual. Si permanecemos dentro de 
este misterio, estamos a salvo – nos dice el Papa Francisco – tanto de una visión mundana y 
triunfalista de la misión, como 
del desánimo que puede nacer 
ante las pruebas y los fracasos. 
La fecundidad pastoral, la 
fecundidad del anuncio del 
Evangelio no procede ni del 
éxito ni del fracaso según los 
criterios de valoración humana, 
sino de conformarse con la 
lógica de la cruz de Jesús, que 
es la lógica del salir de si mismo 
y darse, la lógica del amor. Sois 
hombres y mujeres de oración. 
Todos los institutos de vida 
consagrada están interesados 
en tener vocaciones. Resuenan 
en nuestros oídos estas 
palabras de Jesús: “Rogad al 
dueño de la mies que mande obreros a su mies” (Lc 10, 2). Los obreros para la mies no son 
elegidos mediante campañas publicitarias o llamadas al servicio de la generosidad, sino que 
son “elegidos” y “mandados” por Dios. Él es quien elige, Él es quien manda, Él es quien 
encomienda la misión. Por esto es muy importante y necesaria la oración. La Iglesia es de 
Dios. El campo a cultivar es suyo. Así pues, la misión es sobre todo gracia. La misión es 
gracia. Y las vocaciones son fruto de la oración. Nuestra misión pierde su fecundidad e 
incluso se apaga, en el mismo momento en que se interrumpe la conexión con la fuente, con 
el Señor. Maria va consagrar radicalment la seva vida a Déu. És un model pels que viviu la 
vocació de la vida consagrada. Ella digué el sí en l’anunciació i va comprometre plenament 
tota la seva vida. El sí del nostre baptisme i el sí de la vostra consagració compromet també 
tota la vostra vida. Donem-ne avui gràcies a Déu i renovem espiritualment la vostra 
consagració generosa i radical a Déu. 
 

 

El 24 de novembre de 1940, quatre monjos cistercencs italians van arribar a Poblet per al  
restabliment de la vida monàstica, interromput en el nostre gran monestir des del 1835. 
Explicava Agustí Altisent, monjo historiador, que no sabien ni on dormirien ni què menjarien 

Mons. Jaume Pujol: “Poden despertar el món” 
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aquella nit. L’únic que sabien era que s’havien lliurat a Déu amb totes les seves forces. 
Aquest és el denominador comú de les vocacions a la vida consagrada, per les quals 
preguem especialment aquest diumenge 2 de febrer, quan l’Església els dedica una jornada, 
coincidint amb la festivitat de la Presentació de Jesús al Temple. Les dones i els homes que 
formen les nostres comunitats religioses són la joia de la corona de l’Església. Personalment 
em sento molt identificat amb aquestes comunitats que obeeixen a diversos carismes i que 
envien sang arterial al conjunt de l’organisme cristià. 

Algunes persones es pregunten: Però tenen sentit avui? Estan d’acord en el que van 
representar al llarg de la història per salvar la cultura occidental, per exemple, com a 
copistes abans de la invenció de la impremta, quan copiar una Bíblia requeria almenys un 
any de la vida d’un monjo, o per atendre pelegrins, malalts, pobres i altres necessitats. Però 
què fan avui? 

Una cosa molt necessària per a la nostra societat: donen un sentit transcendent a la vida, 
ens diuen que no tot es redueix a números i barems econòmics, o a la recerca del màxim 
plaer possible en els anys que tinguem per davant. Per damunt d’això, i dins d’això, hi ha 
l’amor de Déu i l’amor als nostres germans, que són inseparables. És cert que per 
reconèixer aquesta funció cal un mínim de sensibilitat, com la que reclamava Stendhal, el 
qual opinava que «si algú diu que no li veu cap interès a una bella pintura, no hi ha més que 
una solució: parlar amb ell d’una altra cosa». 

Al novembre es va celebrar a Roma una assemblea de la Unió de Superiors Generals. 
Havien sol·licitat del papa Francesc una breu audiència. Però va estar tres hores conversant 
amb ells, i va anunciar que l’Església dedicaria l’any 2015 a la vida consagrada. Els va dir 
que són «homes i dones que poden despertar el món», i alhora els recomanava «formar 
religiosos que tinguin un cor tendre i no àcid com el vinagre». Un consell que pot servir-nos a 
tots. 

 

 
El diumenge 2 de febrer 
amb motiu de la celebració 
del dia de la Vida 
Consagrada, els religiosos 
i religioses de la diòcesis 
de Terrassa van reunir-se 
a la tarda al Centre Borja 
de Sant Cugat del Vallés. 

La Gna Begoña Fornes 
RP, Delegada Episcopal 
per la Vida Consagrada, 
va fer la presentació de la 
jornada. A continuació 
Mons. Salvador Cristau, 
Bisbe Auxiliar va fer la 
presentació del document 
“Església particular i vida 
consagrada”, aprovat per 
la Conferència Episcopal 

Espanyola l’any 2013 i a través del qual va animar els religiosos presents  a revifar la seva 
consagració, missió i comunió eclesial. També es va comptar amb la col·laboració de la 

Mons. Saiz Meneses presideix la trobada amb els religiosos de la diòcesi 
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Gna. MªJesús Torrente RP, Fra Gonzalo Fernández OFM Conv, i la Gna. Conchita Baños 
CCV que van donar a conèixer el seu testimoni  en la vida quotidiana sobre la seva 
experiència entre  l’Església particular i la Vida Consagrada. 

L’acte central de la trobada va ser l’Eucaristia presidida per Mons. Saiz Meneses, bisbe 
diocesà. En la homilia va centrar les seves paraules en l’Evangeli del dia i el missatge del 
Papa Francesc als consagrats. Convidà a contemplar Jesús, llum de les nacions, que 
il·lumina les tenebres i les foscors de la vida, també a contemplar Maria, associada a l’obra 
redemptors i sempre fidel al Senyor. Finalment convidar a contemplar la consagració com a 
testimoni d’entrega i seguiment radical, donant primacia a Déu i transmetent la llum de Crist 
allà on som. 

La trobada es clogué amb un refrigeri final que serví per saludar-se i compartir un espai de 
fraternitat i convivència entre tots. 

 

 

La parròquia de Sant 
Josep de Girona va 
acollir la celebració 
diocesana de la 
Jornada mundial de la 
Vida Consagrada, el 
capvespre de la festa 
de la Presentació del 
Senyor. El bisbe 
Francesc va presidir la 
celebració de 
l'Eucaristia, 
concelebrant amb el 
prelat, Mn. Ramon 
Alventosa, delegat 
episcopal per a la 
Vida Consagrada, Mn. 
Jordi Callejon, delegat 
episcopal del Servei d'Orientació Vocacional, Mn. Jordi Reixach rector de la parròquia de 
Sant Pau de Girona i de l'equip pastoral de la parròquia de Sant Josep i religiosos preveres 
de les diferents comunitats presents a la nostra diòcesis i assistits pel diaca Mn. Joan Robé. 
El lema de la Jornada d'enguany és: "L'alegria de l'Evangeli en la Vida Consagrada".  

En les primeres files hi eren presents representants de les comunitats i instituts masculins i 
femenins i nombrosos fidels que omplien l'àmplia nau del temple.  

La processó d'entrada amb el cant "Els vostres missatgers", seguida d'unes paraules de 
benvinguda encetà la celebració. En la seva homilia el bisbe Francesc assenyalà que la 
presència de les comunitats de vida consagrada és un veritable miracle a la diòcesi. També 
reflexionà sobre el paper en la transmissió de la fe, per part de les persones grans, en 
referència a la lectura evangèlica de la Presentació del Senyor. També valorà el testimoni 
del pares practicants en aquesta mateixa missió. Tornant al testimoni dels religiosos i 
religioses, Mons. Pardo destacà la seva fidelitat als vots d'obediència, pobresa i castedat.  
Seguidament els religiosos i religioses presentaren les ofrenes per la celebració eucarística. 
En finalitzar l'Eucaristia també els religiosos i religioses presents renovaren el seu 
compromís vocacional. El bisbe Francesc lliurà un record de la celebració als assistents. 
 

Girona celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada 
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[Boletín Masdecerca] Un año más, el X Encuentro para religiosos y religiosas de habla 
española en Roma, organizado por Publicaciones Claretianasy el instituto Teológico de 
Vida Consagrada “Claretianum”, transcurrió según lo previsto. La copiosa lluvia no fue 
impedimento para que unas doscientas personas consagradas se acercaran a las cinco 
de la tarde a participar en el evento. 
En visperas de la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, primera 

jornada que serà celebrada en Roma por 
el papa Francisco.  El planteamiento del 
encuentro fue sencillo: al hilo del libro 
del P. Spadaro “El sueño del Papa 
Francisco”(Pubs.Claretianas), el autor 
y Mons. Rodríguez Carballo (CIVCSVA), 
dialogaron y ofrecieron sus puntos de vista 
sobre lo que el nuevo pontificado está 
trayendo de novedad a la Iglesia y, 
particularmente, a la vida consagrada. 

El ambiente del encuentro fue distendido 
y fraterno. Entre los presentes había 
personas pertenecientes a gobiernos 

generales de diversos institutos y otras personalidades destacadas de Iglesia, algún medio 
de comunicación… 

El Concilo, innegociable 

Así de rotundo lo planteó Mons. Rodríguez Carballo. El Concilio Vaticano II ha jugado un 
papel importantísimo en la renovación de la Iglesia y de la vida consagrada. Este 
acontecimiento de Iglesia sigue siendo un faro que ilumina la vida actual de la Iglesia y 
hay que estar agradecidos. El espíritu de cambio y renovación iniciado, sigue siendo 
actual. Es la senda por la que tenemos que seguir caminando, mirando al pasado con 
gratitud (a pesar de las dificultades que también han aparecido en el camino), alfuturo con 
esperanza, pero sobre todo, viviendo el presente con pasión. Estos tres puntos, comentó 
Carballo, serán los objetivos del año 2015, año de la vida consagrada. Que este año nos 
ayude a mirar al pasado, al futuro y al presente. El papa Francisco, apuntó, es la 
personificación de este espíritu del Concilio que busca el diálogo con el mundo y que la 
Iglesia sea en medio del mundo una luz que ilumina a las gentes y un lugar o casa para 
todos. 

El sueño del papa Francisco 

El P. Spadaro, por su parte, habló de lo que percibe del papa Francisco, referido a su 
personalidad y su estilo de liderazgo y guía de la Iglesia. Después de muchas horas de 
diálogo y numerosos encuentros con él, el P. Sapadaro confesaba sentirse interpelado 
fuertemente por la arrolladora personalidad de Francisco, por su cercanía, por su 
serenidad en el discernimiento y por su determinación. El papa Francisco no tiene un 
“proyecto” cerrado para la Iglesia. Lo suyo es el estar abierto al futuro. Tan solo tiene, 
podríamos decir, unos principios, unas convicciones sobre el cómo ir respondiendo en 
diálogo creyente con la realidad. Lo suyo es más bien un “diseño”, un “boceto”, un “sueño”… 
un work in progress (trabajo en construcción). Lo cierto es que Francisco camina y nos 
invita a caminar con una confianza y una fe que nos confirma a todos en la nuestra. Es, sin 
duda, no sólo el personaje del año, sino un gran líder carismático y un Papa para nuestro 
tiempo. 

Mons. Rodríguez Carballo: “El Concili no és negociable” 
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(ODISUR.-) “La mejor carta de presentación 
es que somos hijos de Dios. Después, como 
suele decir el papa Francisco, yo también soy 
pecador. Y, por supuesto, un hombre 
agradecido a Dios por la vocación a la vida 
religiosa y sacerdotal como misionero 
claretiano, de la que estoy encantado”. Ésta 
es la carta de presentación del nuevo 
presidente de la Conferencia Española de 
Religiosos (CONFER), Luis Ángel de las 
Heras, CMF, (Segovia, 1963) quien nos 
concede una entrevista en el Día de la Vida 
Consagrada. 
 
–¿Cómo descubrió su vocación religiosa? 
Mi historia vocacional es bien sencilla. De niño 
quería ser cura de pueblo, aunque prácticamente 
no se lo dije a nadie. Nací en Segovia, una de 
las ciudades más bonitas de España, pero mi 
familia se trasladó a Aranda de Duero (Burgos), 
por motivos de trabajo y allí siguen viviendo. En 

el Colegio Claret de Aranda de Duero los claretianos me propusieron ir al seminario. 
Intuyeron lo que yo no decía. Ellos me mostraron siempre cercanía y acogida. Les dije que sí 
enseguida e ingresé en el Seminario Claretiano de Segovia con 14 años. Mis padres 
entonces sólo preguntaron: “¿Pero… lo dices en serio?”. Parece que sí lo decía algo en 
serio. Mi familia ha sido siempre un gran apoyo en mi vocación religiosa y sacerdotal. 
 
–Recientemente fue nombrado presidente de la Conferencia Española de Religiosos 
(CONFER), en la que participan todos los religiosos y religiosas de España, ¿cómo se 
plantea este reto? 
Cuando asumí este servicio sabía que recibíamos un legado bien construido. Me planteo el 
reto como una tarea de animación compartida, como equipo, comenzando por el que 
formamos la secretaria, la vicepresidenta y el presidente. Trabajar en equipo es opción, pero 
también viene dado por la necesidad, puesto que yo he de compatibilizar el servicio en 
CONFER con el de superior provincial, igual que la vicepresidenta, María Rosario Ríos. 
Quien permanece a dedicación completa es la secretaria general, Julia García.En esta 
misma línea, para CONFER es un reto profundizar y avanzar en lo que significa misión 
compartida. Hay proyectos muy buenos, poco conocidos, que se realizan entre personas de 
distintas congregaciones o que se comparten entre obispos, sacerdotes, laicos y religiosos y 
religiosas. En estos primeros meses nos hemos centrado en las orientaciones que los 
superiores mayores nos ofrecieron en la XX Asamblea General de noviembre pasado. Las 
estamos estudiando para clarificar líneas de acción en los próximos años con la ayuda de 
los miembros del Consejo General de CONFER. También hemos pensado cómo CONFER 
pueda ayudar a dar más visibilidad a la vida religiosa en la sociedad, especialmente a través 
de los medios. Nos parece importante hacer visible el testimonio –humilde– de la vida 
consagrada, que tanto bien hace en la Iglesia y en nuestro mundo. Por otro lado CONFER 
puede seguir impulsando el compromiso de religiosos y religiosas en las periferias de todo 
tipo que hay en este mundo. Es una llamada del papa Francisco como recordatorio de dónde 

Luís Ángel de las Heras, missioner claretià i president de CONFER 
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debemos seguir estando y desde dónde debemos profundizar nuestro ser y misión para 
responder a la dimensión profética de nuestras vidas. Por último creo que desde CONFER 
hemos de impulsar y cultivar una mirada esperanzada hacia la vida consagrada. E 
igualmente hemos de ayudar a encontrar oportunidades en las debilidades. 
 
–En esta fiesta de la vida religiosa, ¿cuál piensa usted que sería la mejor campaña 
vocacional? 
No sé si la mejor, pero una buena es la que encierra el lema de la Jornada de la Vida 
Consagrada de este año 2014: «La alegría del Evangelio en la vida consagrada», como eco 
de Evangelii Gaudium. Las campañas vocacionales deberían presentar el testimonio de 
alegría de religiosos y religiosas desde su encuentro personal con Jesús. Porque la 
invitación a ser religioso, o a otra forma de vida cristiana en la Iglesia, la hace Cristo, no 
nosotros. Sólo desde un encuentro personal y gozoso con Él se escuchan sus invitaciones y 
surge la inquietud alegremente seria por responder. Una invitación así se puede escuchar en 

cualquier momento. Cuando 
se le empieza a conocer, 
después de un tiempo de 
trato con Jesús y su Palabra 
o después de muchos años. 
Él siempre invita a optar por 
lo mejor para la vida de 
cada uno. 
 
-¿Y quién es el P. Luis 
Ángel de las Heras, CMF? 
Primero una palabra de 
introducción. La mejor carta 
de presentación es que 
somos “hijos de Dios”. 
Después, como suele decir 
el papa Francisco, yo 
también soy un pecador. Y, 

por supuesto, un hombre agradecido a Dios por la vocación a la vida religiosa y sacerdotal 
como misionero claretiano, de la que estoy encantado. Yo nací en Segovia, una ciudad de 
las más bonitas de España, en 1963. Mi familia se trasladó a Aranda de Duero (Burgos) por 
motivos de trabajo y siguen residiendo en esta villa. Tengo una hermana menor que yo, 
casada con un arandino, y dos sobrinas de 7 y 5 años que son las mejores del mundo para 
su tío, claro. Hice los estudios de filosofía y teología en el Estudio Teológico Claretiano de 
Colmenar Viejo, afiliado a la Universidad Pontificia Comillas. En esta universidad estudié 
también la licenciatura en pedagogía. Mis superiores orientaron mi especialización hacia la 
formación de los misioneros claretianos, aunque no me destinaron a la formación hasta 
después de un tiempo de experiencia ministerial. 
 
-La congregación a la que pertenece es misionera, ¿ha estado en tierras de misión? 
Nunca he estado destinado fuera de España. Sólo he visitado algunas misiones en Rusia, 
Paraguay, India y Tanzania con motivo de algún encuentro o cuando visitaba centros 
formativos desde la responsabilidad en la formación que me había sido confiada. Pero todos 
los claretianos somos misioneros fuera o dentro del propio país. Y nuestras tareas son “tierra 
de misión”. Yo comencé mi andadura perteneciendo al equipo provincial de pastoral juvenil 
vocacional. Inquieto por la pastoral vocacional y por la pastoral con alejados de la fe y 
marginados. Después estuve en una parroquia de Vallecas (Madrid) recién ordenado 
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sacerdote y dedicado al ministerio. En cuanto a responsabilidades pastorales, me encargué 
de Cáritas, de la atención a menores en riesgo de marginación e inicié con otros claretianos 
y laicos un proyecto de acogida y rehabilitación de toxicómanos. Fueron unos años de 
inigualable escuela claretiana y parroquial de vida y misión. Desde Vallecas pasé a la 
formación de los jóvenes misioneros claretianos. He sido formador de todas las etapas 
formativas durante diecisiete años en comunidades multiculturales. Junto a esta tarea he 
sido responsable de formación y espiritualidad de mi provincia los últimos años. Finalmente 
fui elegido provincial el 31 de diciembre de 2012 y ésta también es una tarea misionera. 
 
-En nuestro primer mundo hablamos de crisis de vocaciones y de necesidad de que 
las congregaciones vuelvan a sus orígenes, incluso en alguna ocasión he escuchado 
decir que tendrían que reinventarse, ¿cuál es su experiencia? 
La crisis es factor de riesgo, pero también de posibilidades. A mí no me gusta el término 
“reinventar”. En todo caso, volver a los orígenes, a lo genuino, a lo esencial, como nos invitó 
a hacer el Vaticano II. Quienes han analizado el impacto de la doctrina conciliar sobre la vida 
religiosa coinciden en que se abrió una nueva comprensión de esta forma de vida dentro de 
la Iglesia. Esa novedad lógicamente trajo su crisis, con desiguales consecuencias, algunas 
de ellas positivas. Ha habido problemáticas, pero también búsquedas fecundas de 
autenticidad, esfuerzos eficaces por revitalizar la vida espiritual, por reforzar la vida 
comunitaria, por abrir nuevos caminos para realizar compromisos evangelizadores de 
frontera. La crisis de vocaciones aparece en esta situación y hemos de analizarla desde 
múltiples causas. A veces se dice que no hay vocaciones a la vida consagrada porque no 
somos coherentes o porque nuestras comunidades no son testimonio de vida que contagie 
entusiasmo. Evidentemente 
cuando se da esto nos falta 
atractivo vocacional. Pero 
no es la única y simple 
razón de la escasez de 
vocaciones. Hay 
comunidades religiosas de 
personas consagradas 
admirables, entregadas a 
Dios y a los hermanos, 
coherentes y entusiastas, 
pero que no tienen 
vocaciones para su 
carisma y misión. Yo creo 
que en el tema de las 
vocaciones a la vida 
consagrada hay tres verbos 
claves: agradecer, valorar y regalar. Agradecer la propia vocación y las que Dios sigue 
enviando, muchas o pocas. Cuando son muchas, el agradecimiento es fácil, pero cuando 
son pocas hay que agradecerlo mucho más. Valorar esta forma de vida con el aprecio que 
se merece, como don del Espíritu, como camino de dicha en la entrega de la vida. Regalar 
tiempo a las personas para acompañarlas en su camino de búsqueda y encuentro de su 
vocación cristiana en la Iglesia. 
 
-¿Es más difícil ser fiel en una vocación religiosa que en la matrimonial? 
No tiene por qué ser más difícil ni más fácil. No creo que haya que compararlas, porque son 
dos formas de vida bien distintas y diferenciadas. En cada caso es cuestión de plantearse 
seriamente la vida, de ser consciente de las razones por las que se opta sin dejarse llevar 
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por inercias inconscientes o sociales. En la vida religiosa, cuando una persona siente la 
llamada de Dios y responde, con gozo y con temor, dándolo todo, también recibe el don del 
amor. La fidelidad es fruto de la experiencia del amor de Dios que se vive en el encuentro 
con Él. Un don que hay que cultivar, por supuesto, desde la relación profunda con Él y la 
consecuente entrega generosa a la comunidad religiosa y a las personas con las que se 
comparte vida y misión. 
 
-¿Su mayor acción de gracias a Dios en estos momentos? 
Tengo muchos motivos para dar gracias a Dios. En estos momentos me surge espontánea 
una gran acción de gracias a Dios por la vida religiosa, don del Espíritu a la Iglesia y al 
mundo. Este don es signo de alegría y esperanza, fundadas en el encuentro con Jesús. Este 
don es un modo de vivir y trabajar sin descanso por la imprescindible transformación de esta 
tierra de esclavitud, injusticia, dolor y violencia en el Reino de Dios. Un reino de libertad, de 
justicia, de gozo y de paz. 
 
 
 
 

 

 

 
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 

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

Propera activitat del SAF: “Audició de sant gregorià” 
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injust en la seva arrel i que, cal un canvi radical en l’economia mundial, ja que aquesta mata,  
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 
 
 
 

 

 

Compendre i educar les nostres emocions 
Cors inteligents | Clara Duch i Santi Serrat 
dimarts 4 de febrer a les 19h 

Presentació dels dos tallers. Fes-li una ullada aquí a la programació del 2n 
trimestre. 

 

 

 

Ètica, Moral i Fe | Begoña Román, doctora en Filosofia per la UB 
dimarts 4 de febrer a les 20h 

Tornar a Creure organitza i us convida a aquest conferència. La presentarà 
el Xavier Morlans. 

 

 

 

L'espiritualitat feta música | Loiola Gospel Cor 
dimarts 11 de febrer a les 19:30h  

Vols gaudir d'un concert de gospel? informa't 
 

 

 

Retallant distàncies amb el Txad 
divendres 14 de febrer a les 21h 

Una aproximació al Txad. Més informació. 
 

Casal Loiola - No t'ho pots perdre 

http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=798f596971&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage1.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=99db6e2077&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=c747b0bf20&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=72c9663571&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=2d41e964a8&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage1.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=dda7e7c841&e=08c28d126f
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Vine a fer un cine! | Organitza: DISTRETS 
dissabte 15 de febrer a les 21h 

Si vols passar una nit de dissabte de cine no deixis passar aquesta 
oportunitat! 

 

 

 

 
 
 

 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 

http://casalloiola.us4.list-manage2.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=588a215bdf&e=08c28d126f
http://casalloiola.us4.list-manage2.com/track/click?u=c5322328a5f6e95fe3b1af58a&id=2f01b0aa34&e=08c28d126f
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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CURSOS FEBRER-JUNY 2014 Termini d'inscripció 10 de febrer de 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Cursos de la Facultat de Teologia oferts en règim acadèmic d’Oient 

Ciutadans competents 
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L’Escola Cristiana de Catalunya farà tot el que estigui al seu abast per no canviar el 
seu model educatiu  

L’Escola Cristiana de Catalunya està sorpresa i greument preocupada per les cinc noves 
interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la immersió 
lingüística, quatre de les quals afecten a escoles cristianes.  

Aquests nous pronunciaments presenten dues importants novetats que els fan 
especialment greus.  

De manera inaudita, un tribunal de justícia s’atribueix funcions pedagògiques i 
d’organització curricular, fins al punt de fixar el percentatge d'hores en castellà que 

s'han d'impartir a les aules on hi 
hagi un sol alumne que sol·liciti 
l'escolarització en aquesta 
llengua.  

 D’altra banda, en lloc 
d'adreçar-se només a la 
Generalitat, la sentència es 
dirigeix també als directors de 
les cinc escoles afectades, als 
quals insta a adoptar les 
mesures necessàries per a 
l'“efectiva execució” de la 
resolució en un termini màxim 
d'un mes. Per tant, el Tribunal 

menysté el caràcter privat de quatre dels cinc centres i les atribucions de la titularitat, 
que no és pas la Generalitat de Catalunya.  

Incomprensiblement, el que aquest Tribunal exigeix als directors contravé la normativa 
educativa catalana i el caràcter propi i el projecte educatiu del centres formalment 
acceptat per les famílies que hi escolaritzen els seus fills. El Tribunal, a petició d’una única 
família -i sense haver escoltat les altres-, vol canviar les característiques de l’ensenyament 
que reben els fills d’altres 24 famílies en cadascuna de les escoles.  

L’Escola Cristina de Catalunya defensa, i ho seguirà fent, el model d’escola catalana 
que avalen una amplíssima majoria dels representants del poble de Catalunya i que, a més, 
ha demostrat ser el millor per a la cohesió social i per a l’aprenentatge de les dues llengües 
cooficials a Catalunya. Així ho ha ratificat avui la Junta Directiva de l’Associació de Titulars 
de l’Escola Cristiana (APSEC).  

En aquesta línia, i d’acord amb la titularitat de les quatre escoles afectades, s’està 
col·laborant en l’elaboració del recurs contra aquests actes judicials que presentarà el 
Departament d’Ensenyament. A tal efecte, ahir, els titulars i directors de les escoles 
afectades, acompanyats pel Secretari general i tècnics de la FECC, es van reunir amb la 
Consellera d’Ensenyament i altres càrrecs del Departament.  

D’altra banda, s’emprendran accions jurídiques per tal que els eventuals requeriments 
judicials es facin a la titularitat dels centres i no pas als seus directors.  

Sorpresa i preocupació per les interlocutòries del TSJC que afecten a 
quatre escoles cristianes 
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Tot el col·lectiu de l’Escola Cristiana se sent solidari amb els centres afectats i els expressa 
el seu suport. Esperem que, amb aquest recurs, es puguin aturar les mesures indicades pel 
Tribunal, que considerem molt poc respectuoses amb l’ordenament educatiu, la llibertat 
d’ensenyament, la professionalitat de mestres, professors i directius escolars i el model 
educatiu triat majoritàriament per les famílies.  

Barcelona, 4 de febrer de 2014 

 

 

La previsió és poder convertir el convent en una residència per a persones amb 
problemes de dependència 
 

Redacció | 
Actualitzat el 
31/01/2014 
a les 19:59h 
Arxivat 
a: Societat, 
Germanes 
Caputxines, 
Fundació 
Sociosanitàri
a, gent gran 
Roda de 
premsa 
d'anunci de 
la donació 
del Monestir 
de les 
Germanes 
Caputxines. 

Foto: Catpress 
 
La Mare Abadessa del Monestir de Caputxines de Manresa, Teresa Caballero, ha anunciat 
públicament aquest divendres al migdia que aquesta congregació religiosa, de forma 
unànime i després d'un llarg període de reflexió, donava el conjunt patrimonial del convent a 
la Fundació Sociosanitària de Manresa. Els motius van relacionats directament amb l'edat de 
les sis monges que viuen al monestir, situat al carrer Talamanca, així com a la falta de noves 
vocacions religioses. 
  
Les Caputxines consideren que el perfil de la Fundació Sociosanitària de Manresa (FSSM) 
és l'idoni perquè, en el futur, es pugui fer un ús social de la finca que té una superfície total 
de 4.500 metres quadrats dels quals 1.800 són edificats. Entre els primers objectius, 
preservar de tots els elements arquitectònics i artístics de valor i determinar la millor manera 
per reconvertir espais en una residència per a persones amb problemes de dependència. 
  
Un dels compromisos associats a la donació i que assumeix la FSSM és tenir cura de les sis 
germanes que viuen al convent, on a banda de la vida contemplativa, treballen en 
l'elaboració de sagrades formes que es distribueixen per parròquies de tot Catalunya. 
  

Les Caputxines donen el seu Monestir a la Fundació Sociosanitària 

http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/25/societat
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/Germanes+Caputxines
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/Germanes+Caputxines
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/Fundaci%C3%B3+Sociosanit%C3%A0ria
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/Fundaci%C3%B3+Sociosanit%C3%A0ria
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/Fundaci%C3%B3+Sociosanit%C3%A0ria
http://www.naciodigital.cat/manresainfo/noticies/etiqueta/gent+gran
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El Director General de la FSSM, Manel Valls, en aquest mateix acte, ha lloat la decisió 
generosa de les Germanes Caputxines. Ha remarcat les característiques del Monestir, molt 
ben situat al centre de la ciutat, que esdevé de gran valor perquè la ciutat de Manresa pugui 
avançar en un nou equipament social. Igualment ha assegurat que la donació a la Fundació 
no hauria de comportar una disminució de la vida religiosa a la ciutat. 
  
Com a mostra de compromís de la Germanes Caputxines s'ha traslladat des de València a 
Manresa la Presidenta Federal, Germana Josefina Grau. 

 

 
 

(Laura Mor –CR- 4 febrer)  

D'un temps ençà, els maristes són un dels tres vèrtex d'un triangle consolidat a la comarca 
de la Noguera: l'ermita del Sant Cap, Vilanova de Sal i el Monestir de les Avellanes, on hi 

viuen dues comunitats de 
germans. Així ho 
explica Robert Porta, 
arxiver del monestir de les 
Avellanes, que descriu la 
curiositat de la trobada 
celebrada aquest dilluns i 
que està documentada de 
temps medievals: l'Aplec 
del Sant Cap. 

Enguany, acompanyats 
d'una colla de maristes, els 
veïns de Vilanova de Sal i 
dels pobles de l'entorn han 
peregrinat fins l’Ermita del 

Sant Cap. Excavada en una cova, aquesta ermita troglodítica és el lloc on se suposa que 
Joan d'Organyà, conegut com el Sant Cap, va fundar el Monestir de Santa Maria de Bellpuig 
de les Avellanes ara fa 848 anys. 

Precisament, pensant en el 850è aniversari, que se celebrarà el 2016, Ramon Benseny, 
superior de la comunitat, ha demanat als peregrins que s'involucrin en la preparació de la 
festa. És un exemple de com els germans maristes consoliden llaços socials a la comarca. 

La tradició de venerar el primer prior del Monestir de les Avellanes 

El Sant Cap és el nom popular amb que es coneix Joan d’Organyà, primer prior del 
Monestir de les Avellanes. Aquest religiós morí en el lloc de l’actual ermita i des de llavors la 
gent de Vilanova de la Sal i de l’entorn li han tingut devoció. Els escrits més antics de la 
peregrinació i la devoció al Sant Cap són d’època medieval. 

Tot i que Vilanova de Sal és un poble petit –avui compta amb una setantena d'habitants– la 
tradició de pujar a peu fins a l'ermita el dia 3 de febrer és encara vigent. Allí els veïns 
comparteixen una celebració religiosa que finalitza amb el cant del Goig del Sant Cap. En 
sortir de l’ermita, els participants van compartir un berenar de germanor. 

Els maristes de les Avellanes estrenyen llaços a l'Aplec del Sant Cap 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/7904
http://www.catalunyareligio.cat/articles/7904
http://monestiravellanes.wordpress.com/2008/09/17/joan-dorganya-o-el-sant-cap-i-el-monestir-de-les-avellanes-1a-part
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El dia 29 de gener de 2014 va tenir lloc l’Assemblea Anual de la Fundació Empreses IQS, 
que va congregar una nombrosa assistència. El seu president, el Dr. Josep Arcas, va donar 
la benvinguda a tots els membres de la Fundació, així com als que l’acompanyaven a la 
taula, el P. Lluís Magriñà, SJ, superior provincial a Catalunya de la Companyia de Jesús, i 
el Dr. Pere Regull, director general IQS. El Dr. Arcas va aprofitar l’avinentesa per recordar 
que l’Assemblea es feia per primera vegada a l’Auditori FCC del nou edifici IQS School of 
Management, un edifici que, un cop més, era també fruit de l’entusiasme de les empreses 
que donen suport a IQS des de fa més cent anys, que havia contribuït a la seva realitat amb 
el finançament de nombroses aules en una tasca compromesa de mecenatge. 

A continuació el P. Lluís Magriñà, SJ, va donar les claus de "la Companyia de Jesús avui” 
amb una explicació vibrant de les seves “línies d'actuació", amb una visió globalitzada, 
marcades des de 2008 pel pare general de la Companyia de Jesús, sovint anomenat el papa 
negre, Adolfo Nicolás, jesuïta nascut a Palència, educat a Barcelona entre 1940 i 1950, i 
amb tota la seva principal trajectòria al Japó. I que avui comparteix amb l’actualPapa 
Francesc, amb qui manté una profunda sintonia –parlen de tu a tu sovint per telèfon–, la 
gran esperança desvetllada per l’Església arreu del planeta. 

Resulta impossible resumir totes les línies d’actuació exposades pel P. Magriñà, tant les 
externes que viuen alhora laics i jesuïtes en situacions de frontera, com les internes 
derivades de l’espiritualitat, de la necessitat de reconciliació de l’home amb si mateix, amb la 
família i amb la societat. Va destacar el compromís amb la preservació del Medi Ambient, la 
transformació de les estructures organitzatives i la missió universal que ha de viure d’acord 
amb l’acceleració de les noves tecnologies. 

El P. Lluís Magriñà, sj, dóna una visió globalitzada de la Companyia de 

Jesús avui, a l'assemblea anual de la Fundació Empreses IQS 

http://fundacion.iqs.edu/
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El P. Magriñà va fer al·lusions a la seva experiència juvenil al Txad, als cinc continents –
especialment Àfrica i Àsia i, és clar, Amèrica i Sud-amèrica– i va evocar la celebració del 
segon centenari de la restauració dels jesuïtes a Espanya (1814-2014), que coincideix amb 
la reestructuració d’Espanya amb una província única i amb plataformes territorials a 
Catalunya i el País Basc, a partir del 21 de juny de 2014. 

En acabar es va produir un viu col·loqui on se li va demanar si compartia l’opinió que la 
Companyia de Jesús era una multinacional mal aprofitada, la seva opinió sobre si el nou 
Papa era un líder inspiracional, comparable a Barack Obama, la vigència de l’educació i de 
la filosofia dins les universitats 
jesuïtes i la seva organització 
Unijes, on participa IQS, sobre les 
societats bipolars del nostre temps 
i, finalment, el tema de la dona dins 
l’Església. 
 
El P. Magriñà va donar puntual 
resposta a totes i cada una de les 
interpel·lacions. Va acceptar 
algunes de les crítiques, va 
apuntar que el nou Papa és un 
autèntic estrateg que parla amb el 
món de fora del Vaticà, que té un 
mòbil i que el fa servir –truca i 
pregunta– i que el tema de la dona és un dels temes importants, on s’estan produint avenços 
i on la presència de teòlogues és cada dia més rellevant. 

El Dr. Pere Regull, director general IQS, va agrair al P. Magriñà la seva intervenció 
magistral en nom propi, en nom del P. Enric Puig i Jofra, que es trobava indisposat, i 
interpretant el sentiment de tots els assistents. Va recordar que els jesuïtes sempre havien 
estat capdavanters en molts segments de la societat al llarg de la història; que era un fet 
singular que, en el marc d’una Fundació d’Empreses, s’hagués optat per compartir el 
missatge de la Companyia de Jesús en la seva formulació més actualitzada i aprofitava per 
agrair de nou a tots els presents, en nom del claustre i de tot IQS, la contribució dels 
empresaris presents al nou edifici IQS School of Management i l’atenció que dispensaven 
als nous reptes i les noves iniciatives que van endavant. 

A continuació el Dr. Josep Arcas va procedir al lliurament del Diploma de Membre Protector 
a les noves empreses que han entrat a formar part de laFundació Empreses IQS, entre les 
quals cal destacar: Alfonso Líbano Daurella, que s’hi incorpora a títol personal; Cederroth 
Distrex, representada per Josep Torres Moliner, director general; Eurofagance, 
representada per Marc Nicola, director de Recruitment & Development. Mgr. HR 
Department; Jori Armengol & Associats, representada pel seu president Amadeu Jori 
Armengol; Lebsa, representada per M. Lluïsa Espinós Soldevila, directora general. Va 
excusar la seva assistència Soler & Palau, en la persona del seu president Josep Palau 
Malloll. 

Tot seguit, el Dr. Arcas va expressar el seu agraïment als Patrons que havien cessat el 
proppassat 15 de març de 2013, per la seva llarga continuïtat i la seva liberal generositat. Els 
seus noms són: Joan Bartolí Rodríguez, que havia format part de la Junta de Patrons i de 
la Comissió Executiva, durant 29 anys. Enric Crous Millet, que havia format part de la Junta 
de Patrons i de la Comissió Executiva durant 10 anys. Rafael Foguet Ambrós, que havia 
format part de la Junta de Patrons i de la Comissió Executiva durant 29 anys. Antoni 
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Monerris Hernández, que havia format part de la Junta de Patrons i de la Comissió 
Executiva durant 21 anys. I Carles Navarro Vigo, que va ser vocal de la Junta de Patrons 
durant 2 anys. 

El Dr. Arcas va donar les gràcies a tots per la participació i la calidesa de l’acte i els va 
convidar a compartir copa i conversa entre tots els assistents, entre els quals cal destacar, a 
més dels ja esmentats, Ramon Agenjo, patró director de Fundació Privada Damm; Dr. 
Antoni Esteve Cruella, director d’Esteve; Ignacio Fernández Martorell, president i 
conseller delegat de Grupo AC Marca; Francesc Llauradó Durán, director general de 
Nufarm España; Xavier Pérez Farguell, conseller de Grupo Mahou-San Miguel; Antoni 
Prat, CEO de Kao Corporation; Marta Rodríguez, directora comercial de Carburos 
Metálicos; Antonio Sagnier Bassas; Dr. Joan Uriach Marsal, president de Fundació Uriach 
i Joaquim Uriach, president de Grup Uriach, entre d’altres. 

IQS, i especialment Fundació Empreses IQS, amb Rosa Curt al capdavant, promou el 
desenvolupament corporatiu d'IQS i el programa amb el MITper als membres de la Fundació. 
Fundació Empreses IQS és l'associació que impulsa aquestes transformacions: des de la 
primera planta pilot d'enginyeria química el 1958, passant per les remodelacions de la seva 
seu històrica, per les adquisicions d'equips de laboratori altament especialitzats, per la 
realització d'aules tecnològiques, per l'edifici de Bioenginyeria el 2007 arran de la celebració 
del centenari d'IQS (1905-2005), fins a culminar amb el Nou Edifici IQS, inaugurat el 12 de 
desembre de 2012. 

 

 

(Dg, 2/02/2014 - Catalunya Religió) La teresiana Victòria Molins respon amb aquest text a 
les crítiques que ha rebut per l’entrevista que va publicar La Vanguardia i per aclarir les 
interpretacions que la titllen “d’avortista”. 

Benvolgut X.: 

He agraït molt els seus arguments en contra de l'avortament. Veig que me'ls ha dirigit com a 
ensenyament, tot pensant que jo sóc "avortista" o que defenso l'avortament. No sé si ha 
interpretat bé el que vaig dir en La Contra de La Vanguardia i m'agradaria que ho tornés a 
llegir.  

Carta oberta de Victòria Molins a un “escandalitzat” 

http://www.catalunyareligio.cat/users/redaccio2
http://www.catalunyareligio.cat/blog/la-m-stica-del-carrer
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20131225/54397533786/la-contra-viqui-molins.html
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Parlo d’una noia embarassada "en un descuido". Jo li havia demanat a la noia si el volia tenir 
i, al dir-me que sí, la vaig ajudar en tot. El periodista em pregunta què hagués fet si ella 
decidia avortar, i jo contesto: "L'ajudaria igualment". La resposta no volia dir que l'ajudés a 
avortar i sé que en la entrevista ho vaig deixar clar. Una altra cosa és la expressió d'una 
frase que per la seva ambigüitat es pot interpretar com vostè ho ha fet. 

Què volia dir amb això de "l'ajudaria igualment"?: que no la deixaria amb la seva angoixa, 
amb el seu patiment -que segur li comportaria el fet d'avortar- amb tot el dol que suposa o en 
tot allò que fos necessari. Jo respecto sempre la voluntat i la llibertat de les persones. Potser 
l'hagués ajudat com he fet en altres casos, dient-li que si volia tenir-lo i li preocupava el futur, 
jo ja m'encarregaria d'ajudar-li més endavant, o fins i tot considerant-lo com fillol, tal com ho 
he fet altres vegades etc. Però sempre respecto les decisions de les persones i no las judico. 
És la meva manera d'actuar... 

Una altra cosa és que jo separi la moral i el dret a la vida de les lleis que surten de partits 
polítics que no evitaran els avortaments sinó que propiciaran que es tornin a fer de manera 
il·legal i per tant amb molt més perill i molta més angoixa... 

Estimo la vida, però en totes les seves fases: en la gestació, en la infantesa amb problemes, 
en la joventut angoixada, en la maduresa desesperada per les desigualtats socials o la 
violència i les injustícies, en la vellesa patint la soledat i la pobresa o el abandó... Estimo la 
vida perquè és i la considero un regal i estaré sempre al costat del que pateix, sense judicar-
lo, sense obligar-lo a res, respectant la seva consciència i la seva llibertat, estimant-lo como 
Jesús l'estima. 

Cordialment i agraït per haver-me donat ocasió de poder contrastar opinions i 
de sentir-nos units en una mateixa fe i confiança en el Crist. 

Victòria Molins, teresiana 

 

 

L’1 de febrer de 2014, dissabte, a les 10 del matí, 
a la  “Sala Claret” (Sant Antoni M. Claret, 45. 
Barcelona) el P. Juan Carlos Martos, cmf, 
responsable del Secretariat General de Pastoral 
Vocacional dels Missioners Claretians, va 
pronunciar una interessant conferència sobre el 
tema: “Com acompanyar el desvetllament 
vocacional en el creixement de la fe”, seguida 
de animat diàleg. Un tema capdal. 
 
Gràcies a la gentilesa i disponibilitat del P. Juan 
Carlos, així com la Província Clateriana de 
Catalunya, enviarem a tots els nostres 
subscriptors el power point de la conferència com a Servei de Documentació. Serà enviat 
en un missatge apart per no excedir el volum de fer-ho tot, Horeb i Servei de 
Documentació, en una sola tramesa. 

 

Joan Carlos Martos parla del desvetllar vocacional 
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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 P. Juan Carlos Marco, cmf 

42 
Títol ¿Cómo acompanyar el despertar vocacional?  

Format PowerPoint 

Data 1 de febrer de 2014, dissabte 

Font El propi autor 

Publicat 6 de febrer de 2014 
 
 
 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 
 

 
 

La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 499: 3.2.2014 

Nou cop judicial al català a l’escola  

Sorprenents en alguna de les seves formulacions les cinc noves interlocutòries del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra la immersió lingüística que vàrem conèixer 
divendres a la tarda.  

En una actuació insòlita, el tribunal entra a determinar quins és el percentatge de matèries 
en què cal emprar una determinada llengua vehicular. D’altra banda, exigeix de manera 
directa a cinc directors d’escola que executin unes instruccions que contravenen la 
normativa educativa catalana. Ho ampliem a l’interior d’aquest butlletí.  

Presentació pública de la campanya conjunta Tria Escola Cristiana  

Tal com us hem anat anunciant les últimes setmanes, el proper dijous, 6 de febrer de 2014 
(19h), tindrà lloc l'acte de presentació de la campanya de comunicació Tria Escola 
Cristiana a Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi de Barcelona (c. Carrasco Formiguera, 32).  

L’acte es desenvoluparà d’acord amb el següent programa:  

Com triar escola?  
Montserrat Oliveras, Directora d’Educaweb  

Miquel Àngel Prats, Director dels estudis de Grau d'Educació Infantil a la FPCEE 

Blanquerna‐URL  
Mercè Rey, Presidenta de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares 

d’Alumnes de Catalunya  

 

Com acompanyar el despertar vocacional? 

Primeres passes públiques de la campanya conjunta Tria Escola 
Cristiana 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Tria Escola Cristiana de Catalunya 
La campanya de comunicació 

Josep Lluís Segú, Director de DEP Institut 
Enric Puig, Secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

Cloenda 

Lluís Martínez Sistach, Cardenal‐Arquebisbe de Barcelona 
 
 
 
Dilluns, 10 de febrer, i dimarts 11, de 19 a 21h, 
se celebren a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. 
Barcelona) les Jornades d’Ètica i Món 
Contemporani, que organitza anualment la 
Facultat de Teologia de Catalunya, a través del 
Seminari de Doctrina i Acció Social de 
l’Església (SEDASE) del Departament de 
Teologia Moral, que enguany versaran sobre el 
tema: La doctrina social de l’Església i el 
Papa Francesc. Ser cristians i ciutadans en 
temps de crisi. 
 
Aquestes Jornades, que coincideixen amb la 
celebració del 20è aniversari del SEDASE, les 
inaugurarà dilluns (19h) el cardenal de 
Barcelona, Lluís Martínez Sistach, Gran 
Canceller de la FTC, que donarà pas a la 
ponència del Dr. Antoni Babra, que porta per 
títol: Ser cristians i ciutadans en temps de crisi. 
A continuació tindrà lloc una taula rodona 
moderada pel professor de la FTC Domènec 
Valls, en la qual participaran el Sr. Eusebi 
Cima, president de la FEPIME, que parlarà 
d’Economia i empresa; el Sr. Rafael Hinojosa, 
ex president del Consell de Treball econòmic i 
social de Catalunya, que relacionarà Treball i 
sindicat; i el Sr. Jaume Castro, de la Comunitat 
de Sant’Egidio, que centrarà la seva intervenció 
en la Pobresa a les ciutats. 
 
Dimarts 11, a les 19h, el Dr. Armand Puig, 
degà de la FTC, presentarà la jornada, que 
comptarà amb la conferència del Dr. Joan 
Costa, professor de la FTC, sobre La Doctrina Social de l’Església en el magisteri del Papa 
Francesc. A continuació, i també sota la moderació del professor Domènec Valls, 
començarà la taula rodona, que tindrà com a participants el P. Enric Puig, director de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya (escola); el Sr. Ramon Ollé, delegat diocesà de 
Mitjans de Comunicació Social de l’arquebisbat de Barcelona (mitjans de comunicació 
social); i el Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya, que parlarà sobre la llibertat religiosa. 
 

Jornades d’Ètica i Món Contemporani 
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L'artista Perico Pastor manté 
des de l'any 2007 una relació 
molt especial amb la Bíblia. 
Aleshores culminava una de 
les seves obres més 
agosarades: més de mil 
dibuixos per una nova edició 
de la Bíblia Catalana 
Interconfessional. Ara acaba 
de presentar dos murals de 
temàtica bíblica per a la 
capella de l'Eucaristia de la 
basílica dels Sants Just i 
Pastor de Barcelona. “Signes 
dels temps” entrevista l’artista Perico Pastor.  
 
Altres temes: 
- Presentació del llibre “ Sants tradicionals catalans”, escrit per Joan Arimany, expert en 
religiositat popular. 
- Notícia sobre el III Fòrum de Teologia i Alliberament celebrat a Barcelona. 

 
Data: 9 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: «Perico Pastor» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Horeb invita a les comunitats religioses que han celebrat de manera 
intercongregacional la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que ens enviïn la 

crònica i algunes fotos de les seves trobades de pregària, convivència i piscolabis 
per poder-les publicar en futurs números: 

sec.urc@confer.es 

 

 

    FEBRER | 2014 

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 

 

Compartir les celebracions intercongregacionals 

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

	Jornada Mundial de la Vida Consagrada: pregària, festa i compromís
	Penseu en una església sense monges... No, no ens la podem imaginar
	Celebració de la Jornada Mundial a la catedral de Barcelona
	Homilia del Sr. Cardenal
	Mons. Jaume Pujol: “Poden despertar el món”
	Mons. Saiz Meneses presideix la trobada amb els religiosos de la diòcesi
	Girona celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada
	Mons. Rodríguez Carballo: “El Concili no és negociable”
	Luís Ángel de las Heras, missioner claretià i president de CONFER
	Propera activitat del SAF: “Audició de sant gregorià”
	Una Església samaritana que es desplaça als marges i a les perifèries
	Casal Loiola - No t'ho pots perdre
	Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat
	Cursos de la Facultat de Teologia oferts en règim acadèmic d’Oient
	Ciutadans competents
	Sorpresa i preocupació per les interlocutòries del TSJC que afecten a quatre escoles cristianes
	Les Caputxines donen el seu Monestir a la Fundació Sociosanitària
	Els maristes de les Avellanes estrenyen llaços a l'Aplec del Sant Cap
	El P. Lluís Magriñà, sj, dóna una visió globalitzada de la Companyia de Jesús avui, a l'assemblea anual de la Fundació Empreses IQS
	Carta oberta de Victòria Molins a un “escandalitzat”
	Joan Carlos Martos parla del desvetllar vocacional
	Com acompanyar el despertar vocacional?
	Primeres passes públiques de la campanya conjunta Tria Escola
	Jornades d’Ètica i Món Contemporani
	TV3 Signes dels Temps: «Perico Pastor»
	L’experiència de Ca n’Eva
	Compartir les celebracions intercongregacionals
	Agenda
	Secretaria de l’URC
	Contacta amb nosaltres

