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 SESSIÓ D’ESTUDI I REFLEXIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

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

Hora 10.30 – 13.00 

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

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

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

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

i de la vida consagrada. Compartir 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” 

 
 

 

Ciudad del Vaticano, 31 enero 2014 (VIS).-Esta mañana en la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede, el cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica y el arzobispo José Rodríguez Carballo, 
O.F.M., Secretario del mismo dicasterio han presentado el Año de la Vica Consagrada 2015 
convocado el pasado 29 de noviembre por el Papa Francisco al final de un encuentro con 

2015 any vida consagrada 

 

Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 

mailto:sec.general@urc.cat
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120 Superiores generales de los Institutos masculinos y acogiendo la sugerencia de los jefes 
de esa congregación, después de haber escuchado a muchos consagrados. 
  
“En primer lugar -ha dicho el cardenal Braz de Aviz - este Año está pensado en el contexto 
de los 50 años del Concilio Vaticano II y, en particular de los 50 años de la publicación del 
decreto conciliar “Perfectae caritatis” sobre la 
renovación de la vida consagrada... Efectivamente 
porque reconocemos en estos 50 años que nos 
separan del Concilio un tiempo de gracia para la vida 
consagrada, en cuanto marcados por la presencia del 
Espíritu Santo que nos lleva a vivir también las 
debilidades e infidelidades como experiencia de la 
misericordia y del amor de Dios, queremos que este 
año sea una ocasión para recordar “con memoria 
grata” este pasado reciente. Este es el primer objetivo del Año de la Vida Consagrada”. 
  
“Con la mirada positiva sobre este tiempo de gracia que va del Concilio a hoy, queremos y 
este es el segundo objetivo 'abrazar al futuro con esperanza'. Somos muy conscientes de 
que el momento actual es 'delicado y fatigoso' y que la crisis que atraviesa la sociedad u la 
misma Iglesia toca plenamente a la vida consagrada. Pero queremos asumir esta crisis no 
como la anticámera de la muerte sino como una ocasión favorable para el crecimiento en 
profundidad y, por tanto de esperanza, motivada por la certeza de que la vida consagrada no 
podrá desaparecer nunca de la Iglesia ya que 'fue querida por el mismo Jesús como parte 
irremovible de su Iglesia”. 
  

 
“Esta esperanza -ha concluido- no nos ahorra, y de esto son muy conscientes los 
consagrados, 'vivir el presente con pasión', y este es el tercer objetivo del Año que será un 
momento importante para 'evangelizar' la vocación propia y dar testimonio de la belleza de la 
'sequela Christi' en las múltiples formas en que se desarrolla nuestra vida. Los consagrados 
recogen el testigo que les dejaron sus fundadores y... quieren despertar al mundo con su 
testimonio profético y...su presencia en las periferias existenciales de la pobreza y el 
pensamiento como pidió el Papa Francisco a los Superiores generales”. 
  
Por su parte el arzobispo Rodríguez Carballo ha explicado las iniciativas e eventos que 
tendrán lugar en el Año de la Vida Consagrada que tendría que comenzar en octubre de 
2014, en coincidencia con el aniversario de la constitución conciliar Lumen gentium. 
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Se piensa en una inauguración oficial con una celebración solemne en la basílica de San 
Pedro, posiblemente presidida por el Santo Padre, que podría ser el 21 noviembre, Jornada 
Mundial “Pro orantibus”. Seguirá, siempre en noviembre, una asamblea plenaria de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica 
cuyo tema será “El novum en la vida consagrada a partir del Vaticano II”. 
  
También habrá diversos encuentros internacionales en Roma entre los cuales, el de los 
jóvenes religiosos y religiosas, novicios, profesores temporales y perpetuos con menos de 
10 años de profesión, el de los formadores y formadoras, un congreso internacional de 
teología de la vida consagrada dedicado a “Renovación de la vida consagrada a la luz del 
Concilio y perspectivas de futuro, una exposición internacional sobre “La vida consagrada, 
evangelio en la historia humana”. 
  
 Para la conclusión del Año de la Vida Consagrada se prevé otra concelebración presidida 
por el Papa Francisco, probablemente el 21 de noviembre de 2015, a cincuenta años del 
decreto “Perfectae caritatis”. A lo largo del año el dicasterio publicará cada cuatro meses una 

circular sobre temas 
relativos a la vida 
consagrada, la primera 
de las cuales saldrá el 
próximo 2 de febrero y 
estará dedicada al 
magisterio del Santo 
Padre sobre la vida 
consagrada con el título 
“Alegraos”. Los días 8 y 
9 de marzo, 
respondiendo a los 
deseos del Papa, el 
Antonianum de Roma 
será sede del simposio 
sobre la gestión de 
bienes patrimoniales y 
económicos por parte de 

los religiosos. Para las religiosas contemplativas habrá una serie de iniciativas acordes con 
su forma de vida, entre ellas una “Cadena mundial de oración entre los monasterios” 
  
Monseñor Rodríguez Carballo ha informado además de algunos documentos que está 
preparando el dicasterio. Así, en estrecha colaboración con la Congregación para los 
Obispos y siguiendo el mandato del Santo Padre, se está revisando el documento “Mutuae 
relationes” sobre las relaciones entre los obispos y los religiosos en la Iglesia; siempre por 
mandato del Papa se procederá a la actualización de la instrucción “Verbi Sponsa” que trata 
de la autonomía y de la clausura de las religiosas enteramente contemplativas. Otro 
documento en preparación tratará de la vida y la misión de los religiosos, mientras que un 
cuarto abordará la cuestión de la gestión de bienes por parte de los consagrados para 
ofrecer líneas y orientaciones en las complejas situaciones que se presentan en este ámbito. 
  
Por último, durante el Año de la Vida Consagrada se espera del Santo Padre una nueva 
constitución apostólica sobre la vida contemplativa en lugar de la actual “Sponsa Christi”, 
promulgada por Pío XII en 1950. 
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Jornada de Formació Permanent 
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 
 

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 
l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 

arribar aquesta informació. 

 

“Antropologia i 
espiritualitat dels vots 
religiosos avui”  

a càrrec de  Lluís Serra, marista 
 

           “Quan amb els vots no s'arrisca gens, sinó que només s'evita alguna cosa, s’adquireixen 
fàcilment trets masoquistas” J.B. Metz, Pasión de Dios, pasión del mundo. 

“Los votos nos hieren y nos duelen, y esto no podemos ocultarlo. Esto no es masoquismo 
porque esta herida nos lleva a sanar: porque vivimos la herida en nuestra tendencia a la posesión, 
podemos sanar a los esclavizados por el dios dinero (…) Sólo cuando nuestro yo prepotente se siente 
herido, puede empezar la historia de seguimiento” Toni Català, Seguir a Jesús en pobreza, castidad 
y obediencia desde los excluidos 
 

Lluís Serra Llansana (Igualada, 1948) és germà marista. Mestre, llicenciat en Teologia i en Filosofia, doctor 
en Psicologia. Imparteix docència a la Facultat de Teologia, a l’ISCREB i a Espailúdic. Secretari general de la 

Unió de Religiosos de Catalunya. S’ha dedicat a l’animació pedagògica de les escoles maristes de Catalunya. Ha 
estat director de comunicació de l’Institut Marista a Roma. Columnista a Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio 

Estel. Entre les seves publicacions destaquen Educació i solidaritat (1994), El coratge navega mar 

endins: vivències en un camp de treball a Antananarivo (Magadascar) (1997), La vida com a regal 
(1998), La Babel neoyorquina: paseos por New York antes de la tragèdia (2002), Códigos del 

despertar interior: la transformación de sí hacia la verdad, el amor y la libertad (2010), La força de 
la fraternitat: maristes, cent anys a les Avellanes (1910-2010) (2011), El eneagrama de las 

pasiones: anatomía psicológica de las pasiones dominantes (2012), El coratge de la fe: comunitats 

maristes en temps convulsos (1936-1939) (2013),  

 
 
 

 
Data: 8 de març de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info @gmail.com 
Preu: 10 euros. Pagament: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres LLS 

 

Jornada de Formació Permanent 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
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 INQUIETUDS I RESPONSABILITATS DE GOVERN I ANIMACIÓ 
Reunió 2/2013-2014 

Data 3 de març de 2014, dilluns 

Hora 10.30-15.30 

Lloc Missioneres de la Immaculada Concepció (Concepcionistes), passeig Bonanova, núm. 35  
08022  Barcelona – Telèfon 934 175 125 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Finalitat Compartir inquietuds i responsabilitats de govern i animació: com vetllem i els ajudem en 
el creixement personal nostre (salut espiritual, psicològica...), parlem de l’acceptació de 
la diferència entre nosaltres i com l’orientem, dificultats en l’acompanyament d’algunes 
comunitats concretes, com anem resolent la disminució de germanes i forces a la 
província... 

Ordre del dia 10.30 h  Arribada, acollida i cafè                 

11.00 h Pregària 
Compartir i diàleg 

13.30 h Dinar 
Comunicacions compartides 

15.30 h Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 27 de febrer, dijous, exclusivament a través 
del correu electrònic (sec.urc@confer.es) o del fax  (934 123 882) abans del 27 de febrer 
de 2014 inclòs. 

 

 

 

Por: Juan Rubio | 05 de febrero de 2014 – EL PAíS 

La “cuestión catalana” vuelve cada vez que en 
Madrid hay problemas urgentes que resolver. Y ya 
estamos viendo en estos últimos años, desde que 
el PP gobierna. Y las palabras, armas letales, se 
suceden para agriar las relaciones y tensar los 
arcos. Si recogiéramos todo lo que se viene 
diciendo y publicando, nos asombraríamos del 
elenco. Y es que, como decía Goethe: “Se tiende a 
poner palabras allí donde faltan ideas”. Y quizás 
sea eso lo que falte a todos. Ya no saben a qué 
echar mano para alimentar cierto anti catalanismo 
en el resto de España. Y en Cataluña los hay que a 
más fuego, más leña. La serenidad se ausentó ya hace tiempo y cuando vuelve, la tratan de 
loca aquí y allí. 

Monserrat, el Nuncio y el PP ¿Eventual Estado catalán? 

 

Grup Anawim 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Ahora, una vez más, ponen a la Iglesia de por medio. La Iglesia, trapo para este “ruedo 
ibérico”. Aunque sea petulante, pero he de decir que justo este tema es el que abordo en un 
capítulo de mi libro: “El fin de la era Rouco. La verdadera historia del cardenal que apostó 
por una España católica” ( Península-Atalaya), que ayer mismo salía a la venta. El capítulo 
lleva por título “La unidad de España, un bien moral” (páginas 119.126). Es la lucha por 
querer meter a la Iglesia en el problema catalán y verla como parte del problema. Y ahora 
han afinado el tiro: Monserrat, esa “voz de la montaña”, con tanto peso al otro lado del Ebro.  

El gobierno del PP no se conforma con mover hilos en Roma, como no hace mucho hicieron 
los ministros Margallo y Jorge Fernández, para traer a Barcelona de arzobispo a alguien 
que crea poderosamente en esa “unidad de España como bien moral”, alentados por el 
cardenal Cañizares, sino que dan un paso más, metiendo en guerra a la Nunciatura, 
representada en España por Renzo Fratini, poco dado a “calditos” como su antecesor y a 
declaraciones públicas. (Creo que es este el único comunicado durante su etapa. No habló 
cuando en los famosos papeles robados al Papa , el Vatileaks, se le implicaba en 
escabrosos temas, falseados, al parecer) Quienes criticaron en su momento al 
presidente Aznar cuando movió hilos para llevar a Barcelona al actual arzobispo de 
Zaragoza, ahora caen en la misma trampa. Trenzan sus estrategias desconociendo que 
Cataluña ya tiene su propia red en Roma, una red que informa sin intermediarios. Todo vale 
al PP, pero en Roma hay muchas voces que cuentan lo que realmente pasa en aquellas 
iglesias. Lo ha recordado el abad monserratino recientemente. ¡ Y ha dolido ¡ aunque el 
abad solo ha recordado lo que los documentos de los obispos de la Tarraconense vienen 
diciendo, aunque él lo ha hecho en forma de titulares, pero remitiendo a los textos. 

La letra es sangre. Lo dijo Göering, el Ministro de Propaganda nazi. No usar la palabra y la 
letra adecuadamente es peligroso. Veamos lo que dijo el abad de Monserrat, Josep Maria 
Soler, poniendo una partícula condicional por delante. Es el derecho a soñar: “Si Cataluña 
votara a favor de la independencia, a partir de lo que se ha hecho en otros contextos, me 
imagino que el Vaticano establecería relaciones diplomáticas con este nuevo Estado, como 
lo ha hecho con todos los nuevos estados que se han ido creando. Esto sería lo normal”. Ya 
ven…” en caso de…”; “ si se dieran las circunstancias…”; “ si al final resultara que si…”. 
Todo condicional. 
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Ante las declaraciones, la Nunciatura Apostólica en España precisaba que las declaraciones 
del abad son opiniones de su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan en absoluto la 
posición de la Santa Sede sobre que “un eventual estado catalán sería reconocido por el 
Vaticano”. Es normal que esto diga el nuncio quien también pone por delante “ un eventual”, 
término no bien usado. Cuando se decía “Un eventual Estado palestino”, se refería al 
momento en que estaba en ciernes y experimentación. Cuando se dice que alguien está en 
“un eventual estado de embriaguez…” se quiere decir que esa persona está ebria de forma 
circunstancial y cuando se habla de un “trabajador eventual” se refiere a alguien que trabaja 

un tiempo solo y sin continuidad. No cabe, 
pues, hablar de “eventual estado catalán”. 
Solo hay un deseo de consulta popular 
para ver “ si….” Pero no hay 
“eventualidad”. Todo se debate en el 
condicional “si” del abad y en el “eventual” 
del nuncio. Hipotético caso en boca del 
abad y rechazo hasta de la hipótesis. 
Lógicamente, la Nunciatura dice que eso 
no lo ha dicho el Vaticano, pero es que el 
abad no dice que el Vaticano lo haya 
dicho… 

Ya ven. La letra, la palabra. Pero en todo 
esto hay otras cosas más que no debemos 
olvidar: 

1. Los obispos de Catalunya han hablado 
de esto, y mucho. Leer sus documentos 
puede aclarar muchas cosas, antes de 
lanzar dardos sin leer. No hay tantas 
barbaridades en los textos de los obispos 
catalanes. Las hay más en otros foros. 

2. El abad de Monserrat no es un 
insensato. Y en Roma, Montserrat no es 
un rincón apartado y olvidado, ni su voz es 
irrisoria. Todo lo contrario. Roma, y lo dice 
el abad, está muy informada del tema 
catalán. Aviso de navegantes para lo que 

ahora se baraja: el cambio en el arzobispado de Barcelona. Y, al parecer, todo vale… 

Y por qué no el camino de en medio: que la Iglesia en Cataluña sea un lazo, un puente, un 
lugar de diálogo. No se arrepentirían nunca. Montserrat sería un buen sitio para ese diálogo.  

 

 

 
Jordi López Camps - Dc, 5/02/2014  

Una breu nota de la nunciatura de la Santa Seu en relació a les declaracions de Josep Maria 
Soler, abat de Santa Maria de Montserrat, han estat amplificades pels partidaris de que la 
unitat d’Espanya és un bé moral. Penso que la nota del nunci no esmena la plana a les 
opinions de l’abat, sinó simplement aclareix que aquest parla en nom propi i no del Vaticà. 
Obvi. 

La nunciatura no desautoritza a l’abat Soler 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jordi-lopez-camps
http://www.catalunyareligio.cat/articles/52791
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El dia 23 de gener, en un col·loqui al Born Centre Cultural de Barcelona, l’abat Soler 
expressà les seves opinions sobre “L’Església en la societat catalana del 2014”. Alguns 
comentaristes consideren que les seves afirmacions han estat matisades des de la 
 Nunciatura Apostòlica de Madrid. La nota de la nunciatura, àmpliament recollida en els 
medis de comunicació d’avui, amb un diferents èmfasis, diu “esta Nunciatura Apostólica en 
España quiere precisar públicamente que las mencionadas declaraciones del Abad son 
opiniones de su exclusiva responsabilidad personal y no reflejan en absoluto la posición de 
la Santa Sede”. Naturalment. Penso que, contràriament d’aquells que opinen de que es 
tracta d’una desqualificació pública de l’abat Soler, la Santa Seu no ha fixat posició perquè 

algunes dels esdeveniments els quals 
es referia l’abat encara no s’han 
produït; per la qual cosa és normal 
que el Vaticà no pugui pronunciar-se 
sobre uns fets que no han succeït. És 
com demanar una absolució prèvia 
abans de cometre’s un pecat, per dir-
ho de forma planera. 

Si llegim amb atenció el que digué 
l’abat Josep Maria, es desprèn 
ràpidament que les seves paraules 
són opinions personals i no del Vaticà. 
El que sorprèn és que la Nunciatura 
Apostòlica tregui una nota per matisar 

les declaracions de l’abat quan aquella ha callat de forma reiterada davant de grans temes 
que afecten a la societat i a l’Església catòlica del nostre país. La seva actitud, fins ahir, ha 
estat sempre la mateixa, el silenci espès. És més que probable que aquesta nota de la 
nunciatura hagi estat inspirades per aquell sector de l’episcopat espanyol que, en les 
darreries del mandat del cardenal Rouco, consideren que la unitat Espanya és un bé moral. 
Així ho han expressat de forma repetida en diversos comunicats i notes pastorals la 
Conferència Episcopal Espanyola.   

En el fons, el que passa és que una part de l’Església catòlica espanyola s’oposa a que els 
catalans puguem emprendre un camí de separació d’Espanya. Hi ha un bloqueig mental tan 
gran que cometen l’error de qualificar la unitat d’Espanya com a bé moral i per això són 
incapaços d’adonar-se que la valoració moral hauria d’estar en el fet de que els catalans 
poguéssim decidir el que volem ser. Un cop escoltada l’opinió dels catalans, tan moral és la 
independència com mantenir la unitat d’Espanya. Cap d’aquestes dues opcions, o altres a 
mig camí, no poden ser jutjades per criteris de fe. Les alternatives al model d’estat forma part 
del camp autònom dels cristians i no al judici de l’Església catòlica. El que cal és, com digué 
l’abat Josep Maria en la conferència que tan enrenou ha dut, és estendre “ponts de diàleg i 
comprensió” amb l'Estat i per fer-ho es precisa tenir una “mentalitat oberta i democràticament 
dialogant”. 

El que ha passat amb la nota de la Nunciatura torna a demostrar que cada cop que 
Catalunya ha alçat el cap i ha reivindicat la seva identitat proposant un camí diferenciat a 
Espanya, els poders de l’Estat, i els que se’n beneficien còmodament d’ell, han pressionat a 
la Santa Seu i els nuncis, incauts i innocents, s’han deixat manipular. Així passà en l’època 
del general Primo de Rivera, amb el nunci Tedeschini; en temps del dictador Franco amb el 
nunci Antoniutti i ara amb el nunci Fratini. Mentre als primers li foren agraïts els seus serveis 
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amb el cardenalat, està per veure que aquesta sigui la recompensa de l’actual nunci Fratini. 
Per sort, el pap Francesc està puntualment i ben informat del que passa a Catalunya. 

 

El papa sap que l’abadia de Santa Maria de Montserrat és una comunitat de fe que viu 
arrelada a un país al qual serveix i s’identifica. Els monjos de Montserrat s’han mantingut des 
de sempre fidels a les esperances dels catalans i han compartit amb ells els seus infortunis o 
alegries. L’eclesialitat romana de Santa Maria de Montserrat està fora de tot dubte.  Ara fa 50 
anys, l’abat Escarré divulgà l’encíclica Pacem in terris quan era un document incòmode pel 
règim franquista i el govern del general Franco es va alterar, i de retop, la Santa Seu. Ara, 
davant la situació del procés polític català l’abat Soler en la conferencia del Born 
s’interrogà: ¿des del pensament social de l’Església que podem dir sobre el procés que viu 
Catalunya?. La resposta de l’abat fou recordar la doctrina continuada dels bisbes catalans i 
el que diu el Compendi de Doctrina social de l’Església. Les paraules de l’abat Josep Maria 
són una constatació del pensament que forma part de la tradició de l’Església catòlica:  quan 
una nació es declara independent la Santa Seu la reconeix com estat i atorga estatus jurídic 
a la seva Conferència Episcopal, que en el cas de Catalunya hi ha de base la llarga 
experiència de la Conferència Episcopal Tarraconense. El que digué l’abat Soler recollia el 
que acostuma ser la pràctica habitual del Vaticà davant nombroses nacions que han 
aconseguit la seva independència en temps recents. La diplomàcia vaticana podrà trigar més 
o menys en fer el reconeixement, però l’acaba fer perquè s’imposa la lògica de la realitat. 
Aquesta diplomàcia el que fa és normalitzar les relacions entre l’Estat del Vaticà amb el nou 
estat tal com es desprèn de les costums tradicionals. El que pot variar és la celeritat que la 
Santa Seu pugui tenir en fer el reconeixement, però pel que sembla no hi ha cap indici per 
pensar que es vulgui alentir el procés, sinó que podria succeir tot el contrari. 

Si aquesta és la pràctica de la Santa Seu i la tradició doctrinal, ¿per què de tot aquesta 
enrenou?. Només s’explica i s’entén des de la lògic de la política contrària al procés 
sobiranista català. En tot cas, el que preval, com recordà l’abat en la seva conferència citant 
un text recent del Papa Francesc que, en un context més ampli, va dir: “ni el Papa ni 
l’Església posseeixen el monopoli de la interpretació de la realitat social o de la proposta de 
solucions per las problemes contemporanis [...]. Toca a les comunitats cristianes analitzar les 
situacions dels seus països” (Evangelii gaudium, 184). Això és el que hem de fer els catòlics 
catalans guiats per la doctrina dels nostres pastors. 
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L’únic exorcista que hi ha a Catalunya rep diàriament al convent dels dominics de Barcelona 
entre cinc i sis persones que diuen estar posseïdes pel maligne  
 
MIREIA ROURERA – Presència 26 gener 2014 
 

● El dominic Juan José Gallego, 
llicenciat en filosofia per la 
Universitat de Barcelona i 
catedràtic de Teologia, és, des de 
fa set anys, l’únic capellà exorcista 
de Catalunya. El va nomenar 
l’actual cardenal Lluís Martínez 
Sistach i treballa al convent que 
els dominics tenen al carrer Bailén 
de Barcelona. Cada dia entre cinc 
i sis persones que estan 
convençudes d’estar posseïdes 
pel dimoni creuen la porta del 
convent i entren al seu despatx. 
Explica Gallego que molts 
pacients hi arriben “desesperats” i, 
sovint, pensant que ell els pot 
salvar després d’encadenar 
fracassos en les consultes de 
metges i psiquiatres. Tots són 
creients. “Tenen alguna cosa a 
dintre que no els deixa viure. Ells 
es pensen que és el maligne. A 
vegades ho és i a vegades no”, diu 
el pare Gallego. I afirma: “Jo faig 
el que dicta l’Església catòlica en 
aquests casos. En el seu moment 
ja ho va fer Jesús.” 
 
Jesús? 
Ho diu l’Evangeli. Lluc 4, 31-37, 
Jesús guareix un home posseït pel 
dimoni; Mateu 12, 22-23, Jesús 

cura un endimoniat cec i mut; Mateu 8, 28-34, és el cas dels endimoniats de Gerassa... Hi ha 
molts exemples més. 
 
Què és el maligne? 
El maligne és el dimoni. 
 
Però el dimoni no existeix.... 
I tant que existeix! El problema que tenim els exorcistes és que el dimoni està molt 
qüestionat avui en dia... fins i tot entre clergues i religiosos i cristians en general. Però jo sé 
que existeix el maligne. Si no, estaria fent el ridícul. Ara bé, haig de dir que estic convençut 

Juan Carlos Gallego. exorcista: “El dimoni avui està molt qüestionat” 
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que molta de la gent que ve a consultar-me pensant-se que està posseïda en realitat no ho 
està. A vegades em ve gent a qui acabo derivant al psiquiatre perquè el seu problema no és 
que estiguin posseïts sinó que es veu clarament que tenen altres patologies. Però sí que tinc 
molts casos de trastorns per possessió del maligne. És l’única explicació. De tota manera la 
certesa absoluta que una persona està posseïda pel dimoni no la puc tenir mai. Peró la 
meva feina és, quan hi ha símptomes, intentar treure’l del cos. 
 
Quins símptomes tenen? 
Quan arriben aquí estan desfets. Diuen que la seva vida no té sentit, que tenen alguna cosa 
dintre el cos que no els deixa viure, que s’han intentat suïcidar, alguns diverses vegades. 
Però hi ha molts casos diferents. M’ha vingut gent que entra en trànsit i parla idiomes que no 
coneix, que pateix transformacions de veu, perquè alguna cosa que tenen a dintre parla per 
ells, gent que té convulsions violentes.... 
 
Hi ha gent que, en trànsit, parla llengües que no entén; és cert? 

Aquí mateix em va 
venir un noi i mentre li 
feia l’exorcisme es va 
posar a parlar en llatí, 
cosa que vol dir que 
l’esperit que el tenia 
posseït parlava a 
través d’ell... Jo li vaig 
preguntar a la seva 
mare: que sap llatí? I 
em va assegurar que 
no, que no en tenia ni 
idea. I el noi havia 
estat parlant en llatí... 
en un llatí perfecte! En 
tinc un altre que parla 
en alemany, un altre 
que no sabem què 
parla... També m’ha 

passat moltes vegades començar a fer l’exorcisme i que la persona posseïda comenci a 
blasfemar contra Jesucrist. També hi ha gent que endevina coses... 
 
Com fa els exorcismes? 
Jo aplico el que l’Església catòlica ofereix per a aquests casos: el manual Ritual 
d’exorcismes, que no és altra cosa que un seguit d’oracions per allunyar el maligne. 
L’exorcisme és una oració de petició a Déu... és per demanar a Déu que alliberi aquesta 
persona. Perquè si algú té realment el dimoni a dintre, el dimoni té més força que nosaltres, 
per això qui pot combatre’l és Déu. Déu té força per fer fora el dimoni. 
 
I fa servir alguna cosa més que les paraules, que una oració? 
Poques coses: aigua beneïda, que té molta força i és molt important, sal beneïda i el crucifix. 
I no és només una oració... n’hi ha diverses. Està estipulat. El primer de tot és una oració de 
protecció, no fos cas que el maligne sortís d’un cos i se n’anés a un altre, cap al que fa 
l’exorcisme, per exemple. Després hi ha totes les altres oracions. Quedi clar que la gent que 
ve aquí és creient. Si no creuen en Jesucrist no hi ha res a fer. És un acte de fe. A més jo no 
cobro! 
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I a part de persones...? 
Hi ha llocs que estan posseïts. I animals! Jo he vist un gat que era terrible: estava posseït. Li 
tiraves aigua beneïda i s’eriçava violentament També hi ha cases on hi ha sorolls durant la 
nit, on es mouen coses. En aquests casos hi ha la teoria de les ànimes perdudes. Se n’ha 
parlat bastant d’aquesta teoria, tot i que jo no hi vull entrar. Diu que es tracta de persones 
que van morir i vaguen... També hi ha la teoria de les persones mortes que estan al 
Purgatori... i que van a certs llocs a demanar ajuda. 
 
Fa els exorcismes al despatx? 
O a dintre l’església. Sovint hi ha gent que entra en trànsit, o es desmaia, o té violentes 
convulsions... Aleshores anem al costat de l’altar i mentre jo recito les oracions faig estirar 
aquesta persona en un matalàs a terra. Haig de confessar que a vegades he passat molta 
por perquè hi ha gent que dóna coces, cau, és molt violenta, que fins i tot perd el 
coneixement. 
 
Què cal per ser exorcista? 
Un exorcista oficial ha de ser nomenat per un bisbe. S’ha de ser sacerdot, tenir bona fama i 
formació teològica. 
 
Com va arribar a ser-ho vostè? 
Per casualitat. Feia classes a la Universitat de València i no m’havia passat mai pel cap això 
de l’exorcisme... però quan em vaig jubilar de la universitat vaig venir a la comunitat 
dominica d’aquí de Barcelona. Al cap d’un temps em van escollir prior de la comunitat... i 
resulta que l’anterior prior era l’exorcista de la diòcesi de Barcelona... Aleshores em van dir si 
jo volia continuar aquella feina i vaig dir que sí. De fet vaig heretar el càrrec. Haig de 
confessar que no sabia en què em posava i que al principi tenia una por atroç. 
 
La ’ouija’ com a atracció del mal 
El pare Gallego té molt clar que l’esperit del mal pot posseir una persona quan menys s’ho 
espera. “Si ets creient, vas a un exorcista. Si no ets creient, vas a un curandero”, assegura, i 
alerta de l’afició de 
molta gent a fer ouijas, 
aquell joc de moure un 
got i invocar els 
esperits que es va 
posar de moda a 
Europa al segle XIX, 
quan l’espiritisme 
estava de moda, 
sobretot 
a Catalunya. “És un joc 
malèvol que pot dur 
malastrugança”, 
assegura. El pare 
Gallego explica que 
gran part dels seus 
pacients van a veure’l 
d’amagat, quasi tots 
recomanats per algun capellà o monja que els ha aconsellat. “Tenen molta por que se sàpiga 
el que els passa”, admet l’exorcista 
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Suposo que molta gent ve a parlar. 
Sí, és clar. Hi ha gent que pateix i no sap o té por d’anar a un metge i tan sols vol que 
l’escoltin. 
Li ve gent influenciada per les pel·lícules i la televisió? 
Sí. La veritat és que a vegades la gent veu pel·lícules i aleshores creuen que el que els hi 
passa és allò que han vist a la tele....  
 
Ha vist El exorcista? 
La vaig veure fa moltíssims anys i la vaig tornar a veure quan jo ja era exorcista. 
 
I? 
I vaig entendre moltes coses. 
 
No em dirà que el que passa a El exorcista passa de veritat? 
A la pel·lícula és una mica més exagerat, però sí que passa. I tant que passa! A la nena 
protagonista, per exemple, 
tot li comença després de 
fer la ouija... una invocació 
als esperits, allò del got 
que es mou que a 
vegades fa la gent i no li 
dóna la importància que 
té. Doncs allà va 
començar tot. I això de la 
pel·lícula passa... però 
molta gent no ho sap. 
 
Com s’organitza aquesta 
vida vostè? 
És molt dur. Des que em 
vaig jubilar de professor 
pràcticament que no tinc 
un moment lliure... de 
dilluns a divendres, matí i 
tarda, estic aquí assegut 
escoltant gent que diu que 
està posseïda, les seves 
històries, els seus infortunis... i fent el que puc per ajudar-los. Aquest matí m’han vingut tres 
persones i aquesta tarda me’n vindran dues més. Jo sé que hi ha gent que jo no els puc 
curar... En tinc un que ve del psiquiàtric. Però em diu: jo quan vinc a veure’l i resem, després 
em trobo millor. I què haig de fer? Doncs atendre’l. Sóc sacerdot, estic aquí per ajudar la 
gent. 
 
D’on ve la gent que el ve a veure’? 
De tots cantons... a Catalunya només sóc jo que em dedico a fer exorcismes. Hi ha molta 
gent afectada, és un col·lectiu una mica abandonat perquè hi comença a haver una 
tendència a no creure en aquestes coses. L’exorcista del Vaticà, Gabriele Amorth, en un del 
seus darrers llibres ho diu clar: explica que un dia tot xerrant amb un cardenal aquest li va 
dir: “Vostè i jo sabem que el dimoni no existeix.” I ell li va respondre: “Doncs jo li regalaré un 
llibre que diu que sí existeix: l’Evangeli.” 
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Sembla una cosa més de l’edat mitjana... Amb tants psiquiatres que hi ha! 
Doncs no és així... i em ve gent que el psiquiatre no els ha trobat res i tot i així ells se senten 
posseïts. Fins i tot tracto una persona familiar d’un psiquiatre... i amb la psiquiatria no l’han 
pogut curar. Jo a vegades quan veig una persona que podria ser que estigués malalta i que 
necessités un psiquiatre, li dic: vés a tal metge i porta’m un certificat. I sovint em tornen i em 
diuen que els han fet totes les proves hagudes i per haver i que els han assegurat que no 
tenen res... Aquí resem i a vegades això fa molt bé a les persones. Com a mínim no els fa 
cap mal. 
 
Després de fer l’exorcisme... la gent que l’ha vingut a veure surt curada? 
La majoria de vegades sí. Però molta gent ha de tornar molts cops. Vaig tenir un cas molt 
greu d’un noi de Múrcia que era molt violent i perdia el coneixement, i l’altre dia em va trucar 
la seva mare per dir-me que estava quasi bé del tot... que estava estudiant, que sortia amb 
una noia. “És un altre”, em va dir. I em va donar una gran alegria. ■ 
 
Gabriele Amorth, el ioga i Harry Potter 

Gabriele Amorth (Mòdena, 1925), exorcista del Vaticà, ha declarat al The Sunday Times que 
demanarà al papa que qualsevol sacerdot pugui fer exorcismes, atesa “la gran demanda”. 
“Vivim en una època en què Déu s’ha oblidat. I on sigui que Déu no està present, les regles 
del diable imperen”, va dir Amorth, tot destacant que és molt crític amb el ioga i els llibres de 
Harry Potter. “La gent es pensa que és un llibre inofensiu per als nens, però és màgia, i la 
màgia duu al mal”, va dir. I va afegir: “En aquests llibres la tasca del diable és astuta i subtil, 
fa servir els seus poders extraordinaris, la màgia i el mal. Satanàs sempre s’amaga i fa 
creure que no existeix.” 

 
 

 
 
 
ENTITATS SOCIALS 
D’ESGLÉSIA nº 8 Quaderns 
 
“NO VAREN PESCAR RES” 
(Jo 21,1-8) 
Es trobaven plegats Simó Pere, 
Tomàs, l'anomenat Bessó, 
Natanael, de Canà de Galilea, 
els fills de Zebedeu i dos 
deixebles més. Simó Pere els 
diu: “Me'n vaig a pescar”. Els 
altres li diuen: “Nosaltres també 
venim amb tu”. Sortiren, doncs, 
i pujaren a la barca, però 
aquella nit no van pescar res. 
Quan va despuntar el dia, 
Jesús es presentà vora el llac, 
però els deixebles no 
s'adonaven que fos ell. Llavors Jesús els digué: “Nois, no teniu res per a menjar?”. Li 
respongueren: “No”. Ell els digué: “Tireu la xarxa a la dreta de la barca i trobareu peix”. Així 
ho van fer i ja no la podien estirar de tants peixos com hi havia. Llavors aquell deixeble que 
Jesús estimava diu a Pere: “És el Senyor”. Així que Simó Pere va sentir que era el Senyor, 

“Quan arriba el cansament i les dificultats” 
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es posà el vestit que s'havia tret i es llançà a l'aigua. Els altres deixebles, que només eren a 
uns cent metres de terra, van arribar amb la barca, arrossegant la xarxa plena de peixos. 
 
Reflexió 
 
1) Molt probablement els qui esteu en la brega quotidiana del treball i de l’acció social, ja 
sigui com a professionals, ja sigui com a voluntaris, us haureu trobat alguna vegada en una 
situació anímica interna semblat a la dels deixebles de Jesús que acabem de llegir. Algunes 
paraules del text dibuixen una mica aquesta situació anímica. En primer lloc, es troben 
bregant i pescant al bell mig de l’immens llac de Galilea. És el seu lloc habitual de treball 
però els hi embarga una sensació de trobar-se perduts enmig d’un munt de problemes. A 
més a més, “es de nit”. També el treball habitual d’aquells pescadors era a la nit, la qual 
cosa indica una notòria duresa i complexitat però ara, aquesta duresa i complexitat de la 
realitat habitual assoleix un caire d’obscuritat, de no saber per on tirar, de trobar-se com 
perdut i sense saber què fer. Per últim, el text subratlla que “no van pescar res”. El seu 
treball habitual aquesta nit no ha tingut fruits i això produeix aquella sensació anímica interna 

d’interrogant, de cert 
desgast, de treballar 
molt i recollir poc. ¿No 
és cert que de vegades  
nosaltres ens trobem 
una mica com ells, 
perduts al mig del llac, 
en plena nit i sense 
pescar res? Treballem al 
costat dels pobres i 
desfavorits, fem el 
possible i l’impossible 
per tractar de resoldre 
complicades situacions 
que els hi afecten, 
cerquem mil maneres 
d’aplegar-los i d’ajudar-
los, ens movem i 
busquem sota les 

pedres subvencions i diners per mantenir aquestes ajudes, ens gastem i desgastem per que 
arribi a la societat el clam dels pobres, ens hem d’enfrontar amb situacions sovint 
irresolubles i aparentment sense sortida. I desprès de tot això els resultats ens assemblen 
tan minsos, i les incògnites tan grans... Però per qui ha fet del servei als desfavorits vocació i 
opció de vida, aquesta és la seva “Galilea” i aquest és el seu “llac”. El seu lloc no és el de la 
comoditat del despatx o la seguretat de la sagristia sinó el de la brega al bell mig del llac, 
amb la consciència que de vegades es pot fer de nit, poden venir tempestes i onades o es 
pot trigar molt en pescar alguna cosa. 
 
2) Fugint, doncs, de tot idealisme - car la realitat és crua -, acceptada i assumida aquesta 
duresa de la mateixa que, quan menys ens ho esperem i sense que ho podem controlar, es 
fa present d’una manera punyent, cal també cercar maneres i camins que ens ajudin a estar 
al peu del canó sense enfonsar-nos, sense llençar la tovallola, sense caure en acrituds o 
desenganys. Crec que és veritat que, juntament amb el cansament – propi i indefugible del 
nostre compromís en favor dels més febles – també sovint experimentem al bell mig 
d’aquest cansament – no al marge d’ell – una mena de força, de vigor, d’empenta, d’ànim 
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que inesperadament apareix, sense saber gaire d’on, i que ens diu: “torneu s llençar les 
xarxes”. És el que els va passar també als deixebles del nostre text. Cal estar amatents a 
aquestes veus que sonen inesperadament al bell mig de la nit i del llac. No és estranya la 
seva primera reacció: “però si portem aquí tota la nit bregant!”, “però si ho hem intentat una, 
cent i mil vegades!”, “¿què ens has de dir tu que no tens ni idea del món del mar i de la 
pesca?”... Però és encoratjadora la seva disposició interior i actitud exterior: “malgrat tot ho 
tornarem a intentar”. ¿Com, doncs, fer front a la nit, a l’aparent fracàs o inutilitat, al 
cansament de la brega, quan tot això apareix al bell mig del nostre treball? Si ens refiem del 
text, hauríem de dir simplement: confiant. Si ho voleu dir d’una altre manera, fent servir 
paraules de Pere Casaldàliga: sostenint una airada esperança. D’una manera més 
casolana podríem dir: ser tossuts en l’intent. I des d’una perspectiva explícitament cristiana 
diríem: descansant en un Déu que no ens deixa descansar. 
 
3) Des d’aquesta actitud radical de confiança, aquí van cinc petites pistes per fer front al 
possible cansament, desànim o ganes de llençar la tovallola: - Considera, en primer lloc que, 
d’una manera especial en la tasca d’acció social en la que estàs implicat, paraules com “èxit” 
o “fracàs” són molt relatives. ¿Qui pot mesurar realment el que hi ha d’èxit i el que hi ha de 

fracàs en la nostra 
acció? I encara més: 
¿no és possible que 
allò que ens sembla 
èxit acaba essent 
realment fracàs i 
que allò que ens 
sembla un fracàs 
esdevé un èxit?. 
Davant la relativitat 
de l’èxit o del fracàs, 
el que perdura, l’únic 
que no és relatiu és 
l’amor que posem 
en el que fem... 
passi el què passi. - 
G.K. Chesterton té 
una bonica 
sentència en 
castellà: “a cada 
siglo le salva esa 

inmensa minoria que se le opone”. Considera doncs la teva tasca de 
solidaritat amb els més febles com aquest anar minoritàriament i contra corrent – la qual 
cosa és dura – però també com l’única esperança que se’ls pot oferir i que els dignifica. 
 
- Considera, en tercer lloc, que quan hom es manté inquebrantable al peu del canó, en 
desolació per llargues temporades de nit sense pescar, quan arriba la pesca, per minsa que 
sigui, produeix una alegria i un sabor que no tenen preu. Això ho expressen moltes persones 
que han treballat en la reinserció social de joves quan diuen: “només per un parell de joves 
que hem pogut ajudar a reinserir, en tants anys, ja val la pena tots els esforços esmerçats. 
 
- Considera, en quart lloc, que el veritable “test de qualitat” de la teva professió/ vocació de 
servei als més pobres és precisament mantenir-se dempeus quan les coses venen mal 
dades. Quan tot sembla anar més be (quan hi ha pesca) és més fàcil. 
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- Considera, per últim, que caure en desànims, pors, desconfiances, en el treball de l’acció 
social amb els pobres, és tan fàcil com improductiu. No porta a res ni aporta cap 
alleugeriment del seus patiments. I tampoc dels teus. La instal·lació en la queixa i el desànim 
generen més desànim i acritud. 
 
4) Per últim, i dit d’una manera breu, hi ha dos mecanismes d’ajut quan arriba el desànim i 
que amb certa facilitat podem posar en joc. El primer d’ells és cercar recolzament en l’equip 
de professionals o voluntaris que treballeu junts. Precisament per això està l’equip, per 
ajudar! El pitjor fora empassar-s’ho tot sol. En segon lloc, quan arriben aquets moments més 
foscos, de més desencís, de més cansament, de sentir que no ens acabem de sortir, 
acostuma a ser de gran ajut cuidar els  nostres propis ritmes de vida, per fer-los més sans i 
“ecològics”, per evitar que el desgast acabi fent-nos mal per dintre. Abans d'arribar a tot això 
convé “donar-se i regalar-se un bon respir”, ja sigui cuidant més les relacions amicals i 
gratuïtes, ja sigui cercant espais verd de sortida, etc. 
 
QÚESTIONS PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL i/o EN GRUP 
-1. Intenta descriure algun moment en que et vas sentir cansat, sense pescar i en foscor al 
bell mig del treu treball d’acció social. ¿Com va ser? ¿Què ho va provocar? ¿Quins 
sentiments dominaven al teu interior? ¿Com vas afrontarho?, ¿Què et va ajudar?... 
2. ¿Què en penses de cadascuna de les cinc pistes que s’ofereixen al punt 3)? Trobes 
alguna llum en alguna d’elles? 
3. ¿Com t’ajuda en el teu treball l’equip de persones? ¿Què pot ajudar a enfortir l’equip per 
tal que l’equip enforteixi a les persones que el formen? 
 

 
 

 

(Glòria Barrete –CR - 10/02/2014) El mestre ensenya i l’alumne aprèn. Amb aquesta frase 
resumeix Francesc Riu, formador de directius i professors d’escola, el mètode educatiu dels 
centres d’ensenyament del nostre país; un mètode que les proves PISA han posat de 
manifest que no funciona i 
que cal canviar per ajudar a 
educar als infants i joves. 

“Uns canvis socials 
profunds i ràpids han deixat 
a les escoles en una 
situació difícil perquè no 
han evolucionat al mateix 
ritme que la societat”, 
explica Riu, per això creu 
imprescindible repensar 
l’educació ja que “avui dia 
en saber coses el ciutadà normal no se’n surt en una societat canviant com la nostra, sinó 
que es necessari que la gent sigui competent”. 

Aquest és el punt de partida del llibre Ciutadans competents. Les competències: reptes per a 
una nova educació en una nova societat, dels autors Francesc Riu iMaría José García i 
editat per Edebé. 

“L’escola ha d’ajudar a l’alumne a adquirir competències, no només 
coneixements” 

http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-ciutadans-competents=3587=2=178
http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-ciutadans-competents=3587=2=178
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Un llibre pensat per a professors i directius d’escoles 

Però què entenem per competències? Francesc Riu explica que “coneixements, habilitats i 
actituds formen un combinat anomenat competències i són més que coneixements, engloba 
les actituds personals, la manera de ser, la manera de comportar-se, i tot això forja la 
persona, la fa capaç de respondre a nous reptes amb noves respostes.” 

I el canvi educatiu passa inevitablement pels formadors, pels professors i directius d’escoles 
i és aquí on radica l’origen del llibre ja que segons Riu: “jo vaig creure i es va veure 
necessari d’elaborar una ajuda que no existeix. Una ajuda als professors i als equips 
directius de les escoles per comprendre la necessitat de repensar l’educació i preparar-se 
per donar un nou aire a les escoles del nostre país.” 

Un llibre on es troben orientacions per adonar-se de la situació i per iniciar un procés de 
canvi “que és lent, però totalment necessari per ajudar als joves a ser competents, en 
diversos àmbits i per tal d’afrontar les noves situacions amb garantia d’èxit i no de fracàs.” 

 

 

 
No hi ha cap escapatòria. Les institucions socials d’Església, així com els seus afins 

d’altres procedències, estan atrapades en un dilema. La seva presència en la realitat 
humana els permet captar amb tota cruesa el sofriment, la pobresa, la marginació... de 
tantes persones enfonsades en la misèria i, potser, en la desesperació. Les estadístiques 
triomfalistes i l’entusiasme per les dades macroeconòmiques s’estavellen davant del rostre 
d’una persona exclosa. Aquestes institucions i els que hi treballen viuen un dilema social 
profund. La seva inquietud 
augmenta alhora que els 
recursos disminueixen. Cada 
vegada més destinataris 
truquen a la porta. Les 
ajudes de l’administració es 
redueixen. Fins i tot, 
s’esgoten. 

En què consisteix el 
dilema? Si per esgotament 
de forces i recursos deixem 
d’atendre els necessitats, els 
pobres cauen a l’abisme. No 
es pot tolerar que això passi. 
D’altra banda, si se’ls atén, 
les administracions 
públiques se n’aprofiten. Ja 
hi ha qui fa la seva feina. Tenen la seguretat que no els deixaran d’atendre, perquè coneixen 
l’ètica i el tremp de les persones que hi treballen o que són voluntàries a les institucions 
religioses, així com dels seus afins en el camp social. Se senten atrapades en un carreró 
sense sortida. Altres dilemes es dibuixen al seu horitzó: assistència o promoció. El sistema 
és pervers. Els postulats neoliberals, causants de la crisi, s’aprofiten de la 
conjuntura per enriquir-se a costa dels pobres. Es refloten bancs sense parpellejar, mentre 
s’escatima qualsevol ajuda social. 

Si es portés a terme una vaga de les institucions d’Església i dels seus afins en el camp 
social, si per una setmana es deixés d’atendre els pobres i marginats..., la catàstrofe 

Atrapats en un dilema social 
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humana seria de proporcions incalculables. Només aleshores alguns governants obririen els 
ulls i assistirien aterrats a l’enfonsament. Això no passarà, perquè els pobres, exclosos i 
marginats no poden ser moneda de canvi. 

Què cal fer? Denunciar amb tota fermesa les perversions del sistema, sense caure en 
plantejaments ideològics, des d’un humanisme profund. Denunciar les lleis injustes, la 
corrupció afavorida per la connivència entre les elits, el poder polític i el món judicial, el frau 
de proporcions gegants... Sense odis, però amb solidesa. Sense deixar-se utilitzar pels 
partits polítics, les associacions d’empresaris o les forces sindicals. Amb lleis falses de 
seguretat ciutadana, es vol emmordassar una societat perquè narcotitzi la seva consciència. 

Si no es prenen polítiques preventives d’urgència, la solució als problemes d’avui trigarà 
anys a arribar. Si es cronifica la pobresa i la marginació, hipotequem el futur de les noves 
generacions. No importa gaire en una visió a curt termini,però la solidaritat no ho pot 
silenciar. Tot això, des d’actituds profundament democràtiques. Sempre a favor de la justícia 
i la dignitat de les persones, per sobre dels interessos econòmics, polítics i financers. 

Lluís Serra Llansana 

 

 

 
Fa dues hores que estàvem 
a la reunió per coordinar 
tots els moviment d’entitats 
de cara a la protesta per la 
pujada dels preus. El debat 
ha sigut intens, però al final 
hi ha hagut acord. El proper 
dilluns entregarem al 
parlament un escrit amb 
més de dues mil signatures 
i una carta anunciant la 
vaga. 

Mentre venia cap a casa 
pensava que pas a pas ens 
anem movent en la bona 
direcció. Costarà molt, no hi 
ha dubte, però volem 

canviar aquest món. Pot semblar una frase una mica altisonant, però és així. Ha de caure 
aquests sistema corrupte que tan sols afavoreix a una minoria i cada cop empobreix al 
poble. 

Quan arribo a casa em trobo una nota de la Carme penjat en el mirall de l’entrada, com 
sempre que me vol donar un avís. Pere, he anat a la reunió de la zona, renta els plats, si us 
plau. Merci. 

Un munt de plats, coberts i altres estris estan a la cuina. N’hi ha d’aquest matí, però la 
immensa majoria són els dels sopar d’ahir al que vingueren els amics, la colla de quan érem 
estudiants.  Total: una muntanya immensa. Bé, m’hi poso, organitzo la preparació cercant les 
diverses dimensions, les logístiques, aigua calenta, fregalls, pilots per diverses funcions...etc. 
i endavant!! 

Rentar els plats 
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Ja fa molta estona que estic a la feina dels plats i pel meu cap ha anat apareixen una idea 
que al final ha absorbit  enterament la meva ment. Faig una comparació  entre la trobada 
d’aquest matí amb una projecte realment innovador i creatiu i la tasca d’ara, rentar els plats. 
Ara no podem, potser ens manca una rentadora de plats 

Per fi barrejat amb cert mal humor latent s’ha fet la llum. Aquella sentència que fa pocs dies 
vaig llegir a Facebook i que és de Sant Ignasi: No poseu límits a allò gran, però concentreu-
vos en allò menut. Grans ideals, canviar el món, una nova societat és possible, una església 
alegra i referent.... si, si .. i també rentar els plats, posar la taula, no passar en vermell, 
escoltar, riure i fer un favor.... també i segurament en primer lloc o igualat.  

Estic cansat. La cuina ha quedat com una patena. Aviat arribarà la Carme. En aquests 
instants de silenci interior penso que Jesús, que ens va salvar i va transformar la vida de 
milions de persones, durant uns 30 anys, amagat a Nazaret, es va dedicar al que als nostres 
ulls és allò menut, rentar els plats i moltes altres coses semblants. No va posar límits al 
infinitament gran i es va concentra en el allò petit, quotidià, normal, propi de tota condició 
humana.      

Jesús Renau 

 

 
(Jordi Llisterri –CR- 8/02/2014) Aquesta setmana s’ha presentat la marca conjunta de 
l’escola cristiana de Catalunya. Una elecció dels pares que diverses persones vinculades a 
la Fundació Escola Cristiana de Catalunya van presentar com una de les més importants per 
la vida dels fills. I per impulsar la tria d’escola cristiana, aquest dijous es va presentar una 
nova imatge que identifica tots els centres i una campanya informativa amb un acte al 
col·legi Sant Ignasi de Sarrià presidit per l’arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach. 

El cardenal va defensar el dret a triar escola com un dret fonamental. Va defensar que 
“l’escola cristiana ajuda a exercir aquest dret” i que “és positiu que hi hagi continuïtat entre 

Triar escola, una de les decisions més importants de la vida 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jrenau
http://triaescolacristiana.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/52398
http://www.catalunyareligio.cat/articles/52398
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les conviccions de casa i de l’escola”. Però també va destacar que és “una escola oberta” 
que “formarà ciutadans responsables, coherents, honestos, i compromesos”. “Com que 
n’estem contents volem oferir aquest tresor que tenim a tothom”, va concloure el cardenal. 

El secretari general de la Fundació, el jesuïta Enric Puig, també va incidir en la caràcter 
propi de l’escola cristiana “des del missatge de Jesús amb un clima de llibertat”. I va parlar 
d’una escola que orienta, arrelada, que es mou en un entorn digital, multilingüe i en la que “el 
nostre principal valor és el professorat”. 

Dins de l’acte, van intervenir diverses persones vinculades a la comunitat 
educativa. Montserrat Oliveras, directora d’Educaweb, va explicar com els diversos mitjans 
per presentar l’escola –el web, la jornada de portes obertes, o l’entrevista personal- ha de 
portar als pares “al convenciment 
d’haver trobat el tresor que es buscava”. 

 Miquel Àngel Prats, director del Grau 
d'Educació Infantil de Blanquerna-URL, 
va explicar algunes de les habilitats que 
ha d’adquirir el professorat, com 
l’empatia, la capacitat de comunicar, la 
gestió de l’equilibri entre el saber i el 
saber fer, o el treball en equip que “s’ha de reforçar perquè venim d’una tradició de treballar 
en solitari a l’aula”. I, sobretot, una vocació que demana “ser bones persones”. 

Finalment, Mercè Rey, presidenta de la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i 
Mares d’Alumnes, va insistir en el dret dels pares a escollir escola perquè “els pares som i 
ens sentim els principals responsables de la formació dels nostres fills”. “Confiem en l’escola 
si l’hem triat lliurement”, va argumentar Rey. 

Josep Lluís Segú, director de DEP Institut, va presentar la campanya que comunicació que 
és la primera vegada que s’organitza de forma conjunta entre totes les escoles cristianes. La 
marca comuna està pensada per acompanyar-la dels elements distintius que ja té cada 
escola segons la seva titularitat o la família religiosa a la que està vinculada. 

El lema “Compromesos en l’educació de qualitat per a tothom” vol recollir el que és comú a 
totes les escoles cristianes. Els colors càlids i la forma de la creu del logotip, remarquen 
l’arrelament a Catalunya i l’obertura a tothom. La campanya es difondrà amb anuncis en 
premsa, un suplement al Full Dominical, falques de ràdio, i insercions a mitjans digitals 
especialitzats i comarcals. La campanya porta al web www.triaescolacristiana.cat, que inclou 
un cercador de totes escoles cristianes de Catalunya. Però la campanya confia sobretot en 
els mateixos pares que porten els fills a l’escola cristiana com a principals prescriptors. 

 

 

 

L´Ajuntament situa en 1 milió d´euros la inversió necessària, que requerirà una 
subvenció de la Generalitat 

GEMMA CAMPS/MANRESA Poca concreció i moltes declaracions d´intencions en la 
presentació del Pla Director del projecte Manresa 2022. El pla que ha de servir per aprofitar 

Regió 7: El pla Manresa 2022 preveu arreglar tres camins i embellir 22 

espais ignasians 

http://triaescolacristiana.cat/
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la commemoració dels 500 anys de l´arribada de sant Ignasi a Manresa per projectar la 
ciutat internacionalment. Concret: arreglar tres camins lligats a l´estada del pelegrí a 
Manresa i dignificar i fer conèixer els 22 llocs ignasians que guarda la ciutat. Per portar-ho a 
terme el pressupost previst és d´1 milió d´euros a invertir en dos anys. 

El Museu Comarcal, a l´antic col·legi de Sant Ignasi, va ser l´espai triat, ahir, per presentar el 
pla. L´acte, que va durar hora i mitja i que va conduir la regidora Sílvia Gratacós, 
responsable de Turisme, va ser seguit per una setantena de persones de diversos àmbits, el 
comercial, l´associatiu, l´empresarial, amb una àmplia representació de l´equip de govern. Hi 
van intervenir l´alcalde Valentí Junyent; el pare Francesc Riera, superior de la Cova; el pare 
Josep Lluís Iriberri, responsable de l´oficina del camí ignasià, amb seu a Barcelona; i Joan 

Roca, diputat de 
Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme de 
la Diputació, que va 
prometre el seu 
suport. 

Els camins que 
preveu adequar el pla 
són el Camí Ignasià, 
que és el d´arribada 
del pelegrí pel Pont 
Vell; el Camí de la 
Vall de Paradís (de la 
Cova a Sant Pau) i el 
Camí de la Il·lustració 
(de la Cova al Pou de 
la Llum per la Creu 

del Tort). Quant als espais ignasians, inclou els que va conèixer Ignasi així com els 
relacionats directament amb ell però que són posteriors a la seva estada. Es tracta, en 
conjunt, d´indrets com la Seu, la balma on resava (Coveta), Sant Domènec, on hi havia 
l´antic convent dels Predicadors; el Pont Vell, la capella del Rapte, la Creu del Tort, Sant 
Ignasi Malalt i la Cova, entre d´altres. 

Per aconseguir els diners per portar a terme aquestes actuacions durant aquest any i el 
vinent, Junyent va explicar que, abans del proper dia 24 d´aquest mes, es farà la presentació 
del pla a una convocatòria per a projectes turístics del departament d´Empresa i Ocupació 
de la Generalitat que suposa poder aconseguir entre 450.000 i 600.000 euros. Va explicar 
que guanyar la convocatòria permetria pagar actuacions facturades a partir del juliol del 
2013, com es el cas de les executades al carrer de Sobrerroca (Pou de la Gallina, tines i 
vinils). Els deu projectes escollits se sabran en un termini de tres mesos. Va aprofitar per fer 
una crida als inversors privats. 

Sense allotjament 

Al marge de la concreció en relació amb els camins i llocs ignasians que es preveu adequar i 
embellir, la resta del pla inclou tot un seguit de declaracions d´intencions (vegeu pàgina 3) 
ambicioses i il·lusionadores però molt poc definides. No parla, per posar un exemple, de com 
es resoldrà la manca d´allotjament que té la capital del Bages en el cas que l´objectiu de 
portar-hi 100.000 pelegrins el 2022 s´arribi a fer realitat. 
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En la presentació, l´alcalde de Manresa va explicar que dimarts s´havia presentat el 
document a la resta dels grups municipals del consistori i va avisar que no és un projecte 
«de cap equip de govern» perquè va més enllà de l´actual mandat i arriba fins als dos 
propers com a mínim. 

 

 

(Escola Pia - 12/02/2014) Des d'aquest dimecres i fins divendres, diferents províncies 
europees de l'Escola Pia es reuneixen a Barcelona per tal de configurar l'anomenada 
circumscripció europea. Una vintena de laics i religiosos d'Hongria, Itàlia, Polònia, Betània, 

Emaús, Eslovàquia i Catalunya, 
compartiran experiències al 
voltant de la gestió educativa als 
seus respectius països. 

Responsables de diferents 
escoles i departaments de 
l'Escola Pia de Catalunya els 
explicaran aspectes com el seu 
Pla de Recursos Humans o el 
de Pastoral, i també abordaran 
qüestions pedagògiques i 
tecnològiques. 

L'objectiu és apropar les realitats 
de les diferents províncies 

pensant en la circumscripció europea. Per això, s'ha creat una comissió permanent, formada 
per dos laics i dos religiosos, que ha treballat per conèixer les particularitats, reptes i obres 
de cada lloc. Conscients de que per crear vincles, cal posar en contacte les persones i oferir 
espais per aprendre i respondre a possibles necessitats, encetar projectes i generar idees, 
aquesta trobada de Barcelona serà la primera d'una sèrie d'encontres ja previstos. 

 

 

 

Fe y caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16) 

Queridos hermanos y hermanas: 

1. Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que este año tiene como tema Fe y 
caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16), me dirijo 
particularmente a las personas enfermas y a todos los que les prestan asistencia y cuidado. 
Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que 
sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva 
a nuestro lado el peso y revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, destruyó 
la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, estamos frente al misterio 
del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, porque en el 
plan de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor para hacer 
frente a toda adversidad en su compañía, unidos a él. 

Responsables de l'Escola Pia es troben a Barcelona per configurar una 
circumscripció europea 

Missatge del papa Francesc amb motiu de la XXII Jornada Mundial del 
Malalt 2014 

http://www.escolapia.cat/novetats/trobadaderesponsableseuropeusdelescolapiaacatalunya
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2.  El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y 
el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, 
porque ya no tienen la última palabra que, por el contrario, es la vida nueva en plenitud; 
transformado, porque en unión con Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a ser 
positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el Padre ha 
entregado al Hijo por amor, y el Hijo se entregó por el mismo amor, también nosotros 
podemos amar a los demás como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos. 
La fe en el Dios bueno se convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en 
fuerza para amar hasta el final y hasta a los enemigos. La prueba de la fe auténtica en Cristo 

es el don de sí, el 
difundirse del amor 
por el prójimo, 
especialmente por el 
que no lo merece, 
por el que sufre, por 
el que está 
marginado. 

3. En virtud del 
Bautismo y de la 
Confirmación 
estamos llamados a 
configurarnos con 
Cristo, el Buen 
Samaritano de todos 
los que sufren. «En 
esto hemos 

conocido lo que es el amor: en que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos 
dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16). Cuando nos acercamos con ternura a los que 
necesitan atención, llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las 
contradicciones del mundo. Cuando la entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo 
de nuestras acciones, damos espacio al Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, 
ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del Reino de Dios. 

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un 
modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre 
nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificultades de sus hijos. María, 
animada por la divina misericordia, que en ella se hace carne, se olvida de sí misma y se 
encamina rápidamente de Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima Isabel; 
intercede ante su Hijo en las bodas de Caná cuando ve que falta el vino para la fiesta; a lo 
largo de su vida, lleva en su corazón las palabras del anciano Simeón anunciando que una 
espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a los pies de la cruz de Jesús. Ella 
sabe muy bien cómo se sigue este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de 
todos los que sufren. Podemos recurrir confiados a ella con filial devoción, seguros decque 
nos asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Es la Madre del crucificado resucitado: 
permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en el camino hacia la resurrección y 
la vida plena. 

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de la Cruz, hace que nos 
remontemos a las fuentes de la fe y de la caridad, al corazón de Dios que «es amor» 
(1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. El 
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que está bajo la cruz con María, aprende a amar como Jesús. La Cruz  es «la certeza del 
amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo 
perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la 
muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz de Cristo invita también a dejarnos contagiar 
por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a 
quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» (Via Crucis con los jóvenes, Río de Janeiro, 
26 de julio de 2013). 

Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de María, para que ayude a 
las personas enfermas a vivir su propio sufrimiento en comunión con Jesucristo, y sostenga 
a los que los cuidan. A todos, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón 
la Bendición Apostólica. 

Vaticano, 6 de diciembre de 2013 

FRANCISCO 

 
 

 
La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 500: 10.02.2014 
 

 
 

 
 
Dilluns passat anunciàvem la sorpresa i preocupació -ateses les novetats contingudes- 
davant les cinc noves interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
relatives a l’ús de les llengües a l’escola.  

Aquestes interlocutòries suposen un salt qualitatiu greu quant a decisions judicials sobre la 
llengua emprada a l’escola els darrer 30 anys.  

La gravetat de les interlocutòries 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya  

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130726_gmg-via-crucis-rio_sp.html
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Al llarg de la setmana passada, ja es van manifestar el titulars (a través de l’APSEC) i les 
AMPAs de les escoles cristianes (CCAPAC) a través de comunicats que es van fer públics i 
que us vàrem trametre.  

Divendres, el Departament d’Ensenyament, com a únic demandat, va presentar el recurs 
corresponent.  

Mentrestant, de manera coordinada amb el Departament, l’Escola Cristiana i els titulars de 
les quatre escoles del nostre col·lectiu estem treballant per poder-nos “personar” en el 
procés; si més no, els titulars dels centres. L’objectiu, evidentment, és que aquestes 
disposicions no s’hagin de complir; però també, i sobretot, derivar tota responsabilitat dels 
directors -a qui s’ha requerit des del Tribunal a complir les interlocutòries- vers els titulars 
dels centres, com a màxims responsables que són.  

Som Escola, coordinadora d’entitats de la qual formem part, crida a manifestar-se contra 
aquestes sentències, avui dilluns, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC), al Passeig Lluís Companys de Barcelona, a les 18.30h.  

Com dèiem al principi, el fet que estiguem acostumats a la intervenció dels tribunals en 
aquesta qüestió no ens pot fer perdre de vista la singularitat del que es pretén i l’extrema 
gravetat de la imposició als centres i les maneres d’executar-la.  

La campanya “Tria Escola Cristiana” va prenent força  

Dijous la vàrem presentar. La web www.triaescolacristiana.cat ja està en marxa. Les 
insercions publicitàries es van succeint. Esperem que, juntament amb el gran treball que 
esteu fent des de cada centre, tingui la incidència esperada.  

Com veieu, cada dilluns recollim al fecc algun dels elements de la proposta de valor de 
l’Escola Cristiana de Catalunya. Avui ja anem pel 4t enunciat. Com tots els elements de la 
campanya, els podeu fer vostres. 

 

 
 

 

La República Democràtica del 
Congo és un país de grans 
recursos naturals però marcat per 
la pobresa i la guerra permanent. 
És en aquest país africà on viu la 
religiosa agustina Angélique 
Namaika, que treballa amb dones 
que han patit els abusos i la 
violència dels grups armats, 
especialment de l’Exèrcit de 
Resistència del Senyor (LRA). 
L'octubre passat va ser guardonada 
amb el Premi Nansen de l'ACNUR 

per la seva feina a favor dels refugiats. “Signes dels temps” emet un programa monogràfic 
dedicat a la religiosa congolesa Angélique Namaika.  
 

Data: 16 de febrer de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

TV3 Signes dels Temps: «Angélique Namaika» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Les Germanes Caputxines de la Mare del Diví Pastor es complauen a invitar-los a la primera 
Professió de la novícia Susana Oconitrillo Madrigal. 

Data: 22 de febrer de 2014 
Hora: 16.30 h. 
Lloc: Noviciat de Pallejà. 

 

 

    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 

 

Agenda 

Primera professió religiosa 

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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