
    
 
 
 

Més a prop del Cel – Testimoniatge des de Tailàndia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de febrer de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

L’URC, un espai intercongregacional de reflexió, d’estudi i de decisió 

Convocada la 70 assemblea general de l’URC 
El Grup Anawim reuneix les superiores majors de Catalunya 
Sessió d’estudi i reflexió sobre la protecció de la infància 
Formació Permanent: antropologia i espiritualitat dels vots  
Religiosos i laics compartint la mateixa missió 
Ordenació diaconal del claretià Joan Bové 
Exercicis Espirituals a Montserrat – Estiu 2014 
La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional continua la feina 
Trobada intercongregacional: “Enviades a compartir l’ alegria 

de l’ Evangeli” 
Ramon Llull i la mística sapiencial 
Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat reunió n. 209 
Santiago Agrelo, arquebisbe de Tánger: una carta de denúncia 
Seminari Internacional: Pedagogia Ignasiana i Espiritualitat 
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MOLT IMPORTANT 

A les properes setmanes, hi ha diverses convocatòries que cal tenir en compte: 

1. Grup Anawim, reunió de Superiores Majors, delegades, abadesses i priorites de 
Catalunya, el dia 3 de març, dilluns 

2. Sessió d’estudi i reflexió sobre “La protecció e la infància”, el dia 7 de març, 
divendres 

3. Jornada de Formació permanent sobre “Antropologia i espiritualitat dels vots 
religiosos avui”, el dia 8 de març, dissabte 

4. 70 assemblea general de l’URC, el dia 12 de març, dimecres 

5. Sessió d’estudi i reflexió sobre “Religiosos i laics compartint la mateixa missió”, 
el dia 24 de març, dilluns 

 
 
 
 

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. 

 

 

Grup Anawim 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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 Protecció de la infància 
Data 7 de març de 2014, divendres 

Hora 10.30 – 13.00 

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

Assistents Membres de les institucions integrants de l’URC que vulguin participar de la reflexió 
i de l’intercanvi, especialment els responsables provincials o generals de la 
protecció de la infància. 
El P. Màxim Muñoz, president, i el G. Lluís Serra, secretari general de l’URC 

Finalitat Tractar el tema de la Protecció de la Infància, on s’inclouen les formes de preveure i 
resoldre les situacions d’abús infantil. El 21 de maig de 2012 es va celebrar una 
primera reunió sobre el tema. Ara, en aplicació de l’acord dels participants, es 
tractaria de veure els processos seguits i compartir iniciatives. 

Ordre del 
dia 

1. Pregària inicial 
2. Presentació dels participants i motivació de la reflexió 
3. Compartir els processos realitzats fins al moment sobre els plantejaments 

institucionals sobre la protecció de la infància, closes les situacions d’abús 
infantil 

4. Concreció de criteris comuns entre les institucions membres de l’URC 
5. Possibilitat de compartir referències d’assessorament professional, materials 

i protocols 
6. Torn obert de paraula 

Confirmació Cal inscriure-s’hi prèviament. 
Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 4 de març 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) 

 

 

 

Protecció de la infància 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 70 

Data 12 de març de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 

 

 

 
 
 

9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 
 

12.00 
12.30 
13.15 

 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Josep 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  

Evangelii Gaudium, exhortació apostòlica del papa Francesc.  
Crides a la vida religiosa. 
Motivació i diàleg en grups 

Descans 
Posada en comú i col·loqui 

4. Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2013 
5. Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2013 
6. Ratificació del pressupost de l’any 2014 

Pausa breu 
7.        Comunicacions 
8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea 
general) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 70 

70 Assemblea general de l’URC 

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

Data 24 de març 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, concentrat en el fet de compartir l’espiritualitat religiosos i laics, tractat 
en la darrera reunió sobre aquest tema. La segona apunta al tema de la missió, des de 
situacions força diversificades i amb vinculacions contractuals i/o personals. La continuïtat 
de projectes dins de l’esperit fundacional. Això implica l’ús apropiat de metodologies 
pastorals i dinàmiques de motivació, adequades al grup. Aquesta trobada adquireix un 
caràcter mixt amb la participació de laics i religiosos/es. 
S’esbrinaran els objectius, les experiències reeixides, les dificultats reals en la participació 
comuna del mateix carisma fundacional. 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: “Compartir la missió”  
4. Persones destinatàries (target), acció pastoral, formació, possibilitats, dificultats... 
5. Intercanvi de criteris i d’experiències 
6. Conclusions, si és el cas 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 20 de març, dijous, a través del correu electrònic 
(urc.info@gmail.com) o telefonant a la Noemí (933 024 367), en horari de 3 a 7 de la tarda. 

 

 

 

 

Els dies 13 i 14 de febrer de 2014 ha 
tingut lloc la reunió n. 209 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET), a la casa d’exercicis «Sant 
Ignasi» de Sarrià, a Barcelona. La 
reunió ha estat presidida per Mons. 
Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona i primat, i hi han assistit tots 
els seus membres. 

En començar, el Cardenal Lluís 
Martínez Sistach ha tingut un record i 
una pregària pel Cardenal Ricard Maria Carles, arquebisbe emèrit de Barcelona, traspassat 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

 

Conferència Episcopal Tarraconense: comunicat reunió n. 209 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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el 17 de desembre de 2013 i per Mons. Pere Tena i Garriga, bisbe auxiliar emèrit de 
Barcelona, que va morir el passat 10 de febrer de 2014. 

Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut 
(SIJ), acompanyat d’alguns membres del SIJ, la Sra. Marisa Jiménez, Mn. Jordi Callejón i la 
Sra. Anna Robert, han informat els bisbes dels diferents aspectes organitzatius i de contingut 
de l’Aplec de l’Esperit, la trobada interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de 
les illes Balears i Andorra, que tindrà lloc a Banyoles, bisbat de Girona, el proper dissabte 7 
de juny, vigília de la festa de la Pentecosta, i que enguany té com a  lema És el Senyor.  

Mons. Francesc Pardo, acompanyat de Mn. Jordi Font, consiliari nacional de Minyons 
Escoltes i Guies Sant Jordi de 
Catalunya, ha informat els bisbes 
de diverses qüestions 
relacionades amb l’escoltisme. 
També ha informat d’alguns 
projectes del Moviment de 
Centres d’Esplai Cristians.  

Els bisbes han preparat la Visita 
«ad limina apostolorum», a 
Roma, que portaran a terme del 
dia 3 al 8 del proper mes de 
març. Aquesta visita té un 
important significat per fer visible 

la unitat i la comunió dels successors dels Apòstols amb el successor de Sant Pere i de les 
Esglésies locals amb l'Església de Roma. 

Està previst que el Papa Francesc rebi els bisbes de les dues províncies eclesiàstiques que 
formen la Conferència Episcopal Tarraconense el divendres 7 de març, al matí.  

Els bisbes catalans veneraran els sepulcres dels Sants Apòstols Pere i Pau i s’entrevistaran 
també amb els responsables de diversos dicasteris de la Cúria Romana. 

Els bisbes demanen als fidels, ja des d’ara, la pregària per la persona del Sant Pare 
Francesc i el seu ministeri d’unitat en la comunió, i també per tots els Bisbes de Catalunya 
que faran la Visita, per tal que sigui un moment de gràcia per a les nostres Esglésies 
diocesanes, perquè, renovades per l’Esperit Sant, puguin dur a terme la seva missió 
evangelitzadora. 

Així mateix, els bisbes han aprovat la revisió del 1r volum de la Litúrgia de les Hores, que 
comprèn els temps litúrgics de l’Advent i del Nadal. El text revisat l’han presentat Mons. Joan 
Enric Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, i Mn. Joan Baburés, delegat 
de Litúrgia de Girona; en ell hi han treballat també els altres delegats de Litúrgia de les 
diòcesis catalanes, així com altres experts. 

Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de l’any 2013 i 
el Pressupost de l’any 2014 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han estat estudiats i 
aprovats. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a ensenyament, 
catequesi i apostolat seglar. 

El Matrimoni i la Família ha estat el tema de la XXVI reunió de treball de la CET amb els 
professors de les Facultats de Teologia (FTC) i de Filosofia (FFC) de Catalunya. Hi han 
assistit, per part de la FTC, el degà Dr. Armand Puig i els professors Margarida Bofarull, 
Joan Planellas i Domènec Valls, i per part de la FFC, el degà Dr. Jaume Aymar i els 
professors Sílvia Coll-Vinent,  Ignasi Roviró i Francesc Torralba. 
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La reunió de treball ha començat amb la presentació de dues ponències que han anat a 
càrrec del Dr. Francesc Torralba i la Dra. Margarida Bofarull. 

Un llarg diàleg entre els bisbes i els professors assistents ha seguit a les ponències i ha 
contribuït a la preparació de les qüestions que el Sant Pare Francesc ha plantejat per al 
proper Sínode dels Bisbes. 

Barcelona, 14 de febrer de 2014,  
festivitat de Sant Ciril i Sant Metodi, patrons d’Europa. 

 

 

 

Fa 27 anys que em vaig fer germà marista, i mai m’he penedit o m’ha passat pel cap que 
pogués fer una altra cosa que estar amb nens i joves, i ajudar als qui més ho necessiten. 
Donant classe, fent catequesi, gaudint de l’esport i la muntanya, a prop dels més desatesos, 
amb festes i pregàries… En fi, que aquesta “primera part” l’he disfrutada intensament com a 
germà marista. I ara sento que tot just he començat la segona part de la meva vida, a l’altra 
banda del món. 

A Catalunya ja era missioner. Qui que m’estigui llegint, si és cristià i s’ho pren seriosament, 
tingui 18 o 81 anys, també ha de col·laborar en la Missió, allà on estigui. Era el meu lloc de 
missió, amb la comunitat i la família marista de Lleida, de Mataró, de Badalona… 

I allà sempre, a classe i a la catequesi, a les convivències i als recessos, al cole i al carrer, 
he intentat transmetre als nens i joves aquesta important missió que tots, com a humans, 
tenim: la terra pot ser i l’hem de convertir en un lloc meravellós, la gent és bona i la vida és 
bella, la justícia i la pau per a tothom és mil vegades més important que els diners o el nostre 
benestar occidental… I parlava –fins a fer-me “cansino”- del Tercer Món, dels països i la gent 
que pateix, de la nostra responsabilitat respecte a tot el què passa a la Terra... 

Doncs ja estava bé de parlar i fer “alguna coseta”. Ara em tocava fer una passa més gran, 
concretament de 10.000 km si parlem d’espai físic -molt més en el psicològic, cultural, 
familiar…- i he arribat amb la meva motxilla a Tailàndia. No sé per quant temps, però tant de 
bo sigui capaç d’estar-m’hi molt i molt. Això del clima tropical, el menjar “spicy”, les 
comoditats mínimes, la llengua indesxifrable de moment, el shock cultural i tot allò ha tingut 
una mínima importància en aquests primers mesos, i espero que continuï així d’ara 
endavant. El que de veritat m’importa és la gent, els nens, especialment els pobres.  Ni tan 
sols poso en primer lloc el parlar de Jesucrist o treballar per estendre l’Església. En primer 

Més a prop del Cel 
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lloc està treballar pel Regne de Déu, que és justícia, pau, fraternitat universal, joia, Natura, 
festa… Després ja venen les altres coses. 

Els maristes de Ad Gentes, germans i laics, estem anant allà on ningú hi vol anar en aquests 
països. Pot sonar pedant, però és ben bé així: els germans s’han presentat als bisbes de 
cada país i s’han ofert per anar allà on no hi vol anar ningú, pel que sigui.   Això vol dir que 
molts estan lluny dels carrers asfaltats, l’aire condicionat o la connexió d’Internet, i fins i tot 
pot ser que et passi un elefant pel costat de casa… però s’hi està més a prop del Cel! 

G. Andrés Barrera 
 

 

 

  

  
 
El 17 de febrer de 2014, dilluns, s’ha celebrat una sessió d’estudi i reflexió, organitzada per 
l’URC, sobre “Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat” a la Sala Pere 
Casaldàliga de la Llibreria Claret. Prop de 40 persones, religioses i laiques, han dialogat 
sobre el tema. L’obertura de la reunió ha anat a càrrec del P. Màxim Muñoz, president de 
l’URC. Ha presentat l’objectiu de la convocatòria. El 24 d’abril de 2013 es va tenir una 
primera reunió, com a conclusió de la qual fou es va decidir generar dos espais de reflexió. 
El primer, centrat en l’espiritualitat compartida religiosos i laics, adreçat sobretot a aquells 
laics que viuen una espiritualitat marcada pel carisma del Fundador o Fundadora 
corresponent, a vegades a través de grups i moviments que formen part d’una família 
religiosa concrera, més enllà de si treballen o no en les obres de la institució. Això implica 
l’ús apropiat de metodologies pastorals i dinàmiques de motivació apropiades. El segon 

Religiosos i laics compartint la mateixa espiritualitat 
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centrat en la missió compartida religiosos i laics. Ambdós espais adquireixen un caràcter 
mixt amb la participació de laics/ques i religiosos/es. 

El G. Lluís Serra s’ha responsabilitzat de la motivació de la reunió, tot desenvolupant 
breument “Una eclesiologia de comunió”. Alguns punts han estat: la vocació universal a la 
saltedat, els diversos camins (laiques i laics, sacerdots, consagrades i consagrats), l’espai de 
la vida consagrada  a l’Església, les formes històriques asl llarg dels segles i les dimensions 
institucionals i carismàtiques.  

Els participants s’han distribuït en quatre grups, dos formats per laics i dos formats per 
religiosos. Posteriormente, després d’intercanviar punts de vista i experiències, s’han posat 
en comú les respostes a tresd qüestions: bones pràctiques, criteris a tenir en compte i reptes 
que es plantegen. Finalmente, s’ha obert un espai d’intervencions. 

El proper 24 de març tindrà lloc la segona sessió d’estudi i reflexió sobre aquest tema: 
“Religiosos i laics compartint la mateixa missió”. 
 

 

 

 

 

Agrelo, contra las vallas de Melilla 

Agrelo: "Es inaceptable que a los fallecidos en 
las fronteras se les haga culpables de su miseria 
y de su muerte" 

"Es inaceptable que haya fronteras 
impermeables para los pacíficos de la tierra" 

Santiago Agrelo, 8 de febrero de 2014 Agrelo ve 
"inaceptable" usar pelotas de goma contra los 
inmigrantes 
Monseñor Agrelo denuncia: "En las fronteras 

del Sur de Europa se vulneran los Derechos Humanos" 

Ordenació diaconal del claretià Joan Bové 

Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger: "Es inaceptable que el negrero de 
ayer perviva en los gobiernos de hoy" 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/02/07/agrelo-ve-inaceptable-usar-pelotas-de-goma-contra-los-inmigrantes-ceuta-tarajal-antidisturbios-iglesia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/02/07/agrelo-ve-inaceptable-usar-pelotas-de-goma-contra-los-inmigrantes-ceuta-tarajal-antidisturbios-iglesia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2014/02/07/agrelo-ve-inaceptable-usar-pelotas-de-goma-contra-los-inmigrantes-ceuta-tarajal-antidisturbios-iglesia.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2013/12/06/monsenor-agrelo-denuncia-en-las-fronteras-del-sur-de-europa-se-vulneran-los-derechos-humanos-iglesia-religion-dios-jesus-papa.shtml
http://www.periodistadigital.com/religion/mundo/2013/12/06/monsenor-agrelo-denuncia-en-las-fronteras-del-sur-de-europa-se-vulneran-los-derechos-humanos-iglesia-religion-dios-jesus-papa.shtml
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Es inaceptable que la política obligue a las fuerzas 
del orden a cargar la vida entera con la memoria de 
muertes que nunca quisieron causar 
 
Valla de Ceuta 
(Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger – Religión 
digital).- «No hace falta que nadie lo interprete, pues 
está dicho para que lo entiendan incluso los niños: 
"Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los 
pobres sin techo, viste al que va desnudo".Y 
después del mandato al alcance de todos, por si 
hiciese falta, se añade la razón que lo sostiene: "No 
te cierres a tu propia carne". ¡El hambriento, el 
pobre sin techo, el desnudo, son "nuestra propia 

carne"! 

"No te cierres a tu propia carne": Este único conocimiento bastaría para que fuese otra la 
política de las fronteras, otra la lógica de nuestros razonamientos, otra el motivo de 
nuestras manifestaciones, otra la matriz de nuestras preocupaciones, de nuestras 
aspiraciones, de nuestras quejas, de nuestras opciones. 

"No te cierres a tu propia carne": Si entras por el camino de esta sabiduría, "romperá tu luz 
como la aurora", delante de ti irá la justicia,detrás irá la gloria del Señor, brillará tu luz en 
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía". 

"No te cierres a tu propia carne", y el pan que compartes con el hambriento, te hará 
luz para el indigente, como es luz para ti el que, con su vida en las manos como un pan, 
dijo: "Esto es mi cuerpo, que se entrega 
por vosotros". 

"No te cierres a tu propia carne": Sienta 
a los pobres a la mesa de tu vida, y tú 
serás para ellos la luz con que Dios los 
ilumina. 

Y a cuantos una y otra vez me 
recuerdan que la Iglesia no es una 
ONG, una y otra vez recordaré que los 
pobres son "nuestra propia carne", y 
que mi pan es su propio pan, y que la 
Iglesia es su propia casa.» 

Ése era, queridos, el mensaje que había 
preparado para acercarme con vosotros 
al misterio de la palabra que oiremos 
proclamada en la liturgia del V domingo del tiempo ordinario; pero los acontecimientos 
reclaman transformar la suavidad de la exhortación endenuncia de lo que es inaceptable. 

Lo inaceptable: 

Es inaceptable que la vida de un ser humano tenga menos valor que una supuesta 
seguridad o impermeabilidad de las fronteras de un estado. 

Es inaceptable que una decisión política vaya llenando de sepulturas un caminoque 
los pobres recorren con la fuerza de una esperanza. 

Es inaceptable que mercancías y capitales gocen de más derechos que los pobres 
para entrar en un país. 
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Es inaceptable que las políticas migratorias de los llamados países desarrollados, ignoren a 
los empobrecidos de la tierra, vulneren sus derechos fundamentales, y se conviertan en 
el caldo de cultivo necesario para multiplicar en los caminos de los emigrantes las mafias 
que los explotan. 

Es inaceptable que haya fronteras impermeables para los pacíficos de la tierra, y no 
las haya para el dinero de la corrupción, para el turismo sexual, para la trata de personas, 
para el comercio de armas. 

 

Es inaceptable que la política obligue a las fuerzas del orden a cargar la vida entera 
con la memoria de muertes que nunca quisieron causar. 

Es inaceptable que el mundo político no tenga una palabra creíble que dar y una mano 
firme que ofrecer a los excluidos de una vida digna. 

Es inaceptable que a los fallecidos en las fronteras se les haga culpables, primero de 
su miseria, y luego de su muerte. Ellos no son agresores: han sido agredidos desde que 
sus corazones empezaron a latir al sur del Sahara, hasta que se paran para siempre en las 
aguas de nuestra indiferencia. 

Es inaceptable que el negrero de ayer perviva en los gobiernos que hoy vuelven a 
encadenar la libertad de 
los africanos, 
supeditándola a los 
intereses económicos de 
un poder opresor. 

 

Desde la impotencia a la 
esperanza: 

Queridos: ante el drama 
de sufrimientos y muerte 
en que el poder ha 
convertido los caminos 
de los emigrantes, es 
difícil que apartemos de 
nuestro corazón 
sentimientos de 
frustración, de impotencia, 
de tristeza, de indignación. 
Pero nuestro compromiso 
con la vida de los pobres 

no nace de esos sentimientos, sino de un amor incondicional, un amor fiel, que a todos se 
nos ha manifestado, y que a todos nos ha reunido para siempre en el único cuerpo de Cristo. 

"No te cierres a tu propia carne": no te cierres al sufrimiento de Cristo.  

En este camino el poder no puede seguirnos. A él sólo le pedimos que sea justo. A nosotros 
el amor nos pide dar incluso la vida por el bien de los demás. 

Y son muchas las cosas que, hasta dar la vida, podemos hacer: Tenemos la fuerza del amor 
y de la oración, una fuerza que es capaz de mover el mundo. Podemos hacer que los 
emigrantes no estén solos en su camino, y podemos dejar solos a quienes, gobiernos 
o mafias, les están robando la vida. 

Podemos compartir con el emigrante nuestro poco de leña, nuestro poco de agua, la 
última harina de nuestra vasija, el último aceite de nuestra alcuza. Podemos darles voz 
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para que se escuche su grito, podemos llamar a las puertas de cada conciencia para que la 
sociedad reclame una nueva política de fronteras, y, con terquedad de discípulos de Jesús, 
podemos recordar a cada hombre que es su propia carne, también la de Cristo, la que, día a 
día, es condenada a muerte en las fronteras del sur de Europa. 

Queridos: no me dejéis sin vuestra oración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Glòria Barrete –CR- 17/02/2014) Trobar lligams i establir xarxa per poder tirar endavant 
projectes a les diferents institucions educatives de l'Escola Pia de tota Europa. Aquest ha 
estat l'objectiu de la trobada europea sobre gestió educativa que durant tres dies ha tingut 
lloc a Catalunya. 

21 assistents provinents d'escoles Pies d'Itàlia, Polònia, Eslovàquia, Hongria, i les províncies 
escolàpies de Betània i Emaús, han debatut sobre temes de gestió educativa a través de 
ponències com La relació entre directors acadèmics i titulars; el funcionament dels equips de 
Pastoral i Pedagògic, o el Pla de Recursos Humans de l'Escola Pia de Catalunya, entre 
d'altres xerrades. 

Segons Jose Martí, director de l'escola Pia de Calella i membre de la comissió permanent 
organitzadora de la trobada, el que es valora més positivament més enllà de les ponències i 
xerrades és "poder veure les diferències dels països i mirar de compartir coneixement 
perquè cadascú s'emporti cap al seu país aspectes de millora, oportunitats de col·laboració, 
de treball en comú, i poder establir intercanvis entre l'alumnat i els professors." 

Primera professió religiosa de Susana Oconotrillo 

La gracia de la vocación religiosa es una invitación                                                                            

del Espíritu a una donación de amor.  C 16,1 

 
 

Las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor se complacen 

en invitarles a la primera Profesión de la novicia  

Susana Oconitrillo Madrigal. 

 

Día: 22 de febrero de 2014 

Hora: 16:30 h. 

Lugar: Noviciado de Pallejá 

 

"En gestió educativa l'Escola Pia de Catalunya és un model per les 

demarcacions europees" 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/53127
http://calella.escolapia.cat/
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La gestió educativa de l'Escola Pia de Catalunya 

I en gestió educativa Catalunya és un model de referència pels centres educatius europeus 
escolapis: "aquesta trobada s'organitzava a Catalunya precisament per la nostra 
organització, perquè sembla que és un referent dins de les demarcacions europees. Les 

ponències han estat organitzades 
per diferents equips de les 
institucions educatives i de l'equip 
de gestió de l'Escola Pia de 
Catalunya, precisament per 
mostrar la nostra gestió i a partir 
d'aquí obrir el diàleg per compartir 
l'experiència amb la resta de 
demarcacions", comenta Martí. 

Elements innovadors de l'Escola 
Pia de Catalunya com la seva 
organització, ja que a través d'un 
Secretariat propi, que funciona 
des de fa molts anys, és possible 
oferir formació continuada a tot el 
professorat de les escoles, i 
permet també a nivell pedagògic 

poder tenir un àrea pedagògica per compartir coneixement entre professors i exportar a la 
resta d'escoles projectes d'innovació que s'engeguen en algunes d'elles. 

Una gestió educativa capdavantera que s'ha presentat durant tres dies de trobada i on, 
segons Jose Martí, els assistents han valorat molt positivament "la possibilitat de coneixença 
personal, sobretot també la participació del laïcat de les diferents demarcacions, i la qualitat 
de les ponències, amb unes idees força encertades i realistes per poder fer un pas endavant 
i posar-les en marxa"; ja que de vegades, recorda Martí, "en trobades d'aquest tipus s'acaba 
amb una perspectiva massa teòrica i aquí hem estat capaços de poder concretar idees que 
poden reeixir." 

Aquesta trobada celebrada a Catalunya és la primera d'una sèrie de tres, que sorgeixen 
d'uns Fòrums Europeus organitzats a Roma per tal d'establir lligams entre totes les 
demarcacions escolàpies europees. 

 
 
 
"ACOMPANYA • CA N' EVA" Fundació 
El cap de setmana - 22 i 23 de febrer - tindrà lloc a Casa nostra un recés contemplatiu molt 
interessant que ens ajudarà a treballar el sentit de trascendència, mitjançant l'art. Estarem 
acompanyats per la Germana Regina Goberna (Artista i Responsable dels Dissenys i del 
Taller de Ceràmica del Monestir de Sant Benet de Montserrat) que ens anirà guiant en la 
contemplació al llarg de la contemplació d'obres diverses... tot un privilegi. 
Encara queda alguna plaça lliure per si vosaltres o alguna persona coneguda s'hi anima... 
 

RESERVES (Places limitades) | 93.787.12.50 / 646.126.665 
   

acompanyafundacio@acompanyafundacio.org 

Recés contemplatiu: “L’art i el sentit de la trascendència” 

http://www.escolapia.cat/
http://www.escolapia.cat/
tel:93.787.12.50
tel:646.126.665
mailto:acompanyafundacio@acompanyafundacio.org
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Exercicis Espirituals – Estiu 2014 
 

EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo de Montserrat 
Tema: Per formar part de la comunitat joànica, primers passos 
Inici: matí del dia 21 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 27 després de dinar 
Preu: 350 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 11 a 17 d’agost de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Tema: Dones i homes a la recerca de Déu 
Inici: matí del dia 11 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 17 després de dinar 
Preu: 350 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 
16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h., a partir del 24 de febrer. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      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 EE1 
(Montserrat, 21-27 juliol) o EE2 (Montserrat, 11-17 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 
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El cap de setmana del 8 i 9 de març tindrà lloc a la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic la 
trobada- recés familiar de Quaresma. El fil conductor d’aquesta serà «La Sal de la Vida», i 
s’utilitzarà una metàfora culinària, concretament un concurs de cuina fictici, per engrescar 
petits i grans a oferir alegria i llum al seu voltant.  
Es treballaran diverses lectures de l'evangeli de Mateu, i concretament amb els més petits es 
realitzaran diverses dinàmiques que els permetran 
entendre millor l'evangeli. 
Els adults comptaran amb la presència de Joan 
Carrera, jesuïta, llicenciat en Medicina i Cirurgia, i en 
Teologia Moral, que farà una xerrada sobre Moral i 
aportarà un conjunt de documents per a la reflexió i 
el debat. 
 
Amb el grup d’adolescents es treballaran diverses 
cançons i vídeos per interpretar l'evangeli però 
adaptant sempre les activitats al seu llenguatge. 
 
Com sempre, hi haurà la pregària de nit per a nens i la pregària de Taizé per als grans. Val a 
dir que aquestes trobades, sempre finalitzen amb una Eucaristia presidida normalment pel P. 
Màxim Muñoz, Provincial dels Claretians de Catalunya. 

Trobada- recés familiar de Quaresma 
a la Casa d’Espiritualitat Claret de Vic 
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Els Recessos/trobades Familiars són una plataforma de formació i vivència de  la fe, que 
s’organitzen des de l’any 2004, en total són tres recessos/trobades anuals. Aquestes 
trobades coincideixen amb els temps forts del calendari cristià: Advent, Quaresma i Pasqua. 
Si desitgeu més informació d’aquesta o d’altres activitats, envieu un missatge a 
comunicacio@claretians.cat 
 
 

 

2 Fines de Semana del mes de Mayo 
Curso para Principiantes, no hace falta experiencia ! 
a cargo de Carme Ayguavives 
En 4 días realizaremos un magnífico Icono de Sant Jordi del s.XII-XIV 
utilizando métodos y materiales profesionales. 
  
"La Iconografía me ha ayudado a entrar  
en el silencio de mi misma,  
para descubrir el reto en cada obra" 
                                             Carme Ayguavives 
 Fechas:  
3 y 4 de Mayo (1ª parte) y 24 y 25 de Mayo (2ª parte) 

Plazas Limitadas 
Vea el programa completo en el siguiente enlace: 
http://casaldepau.org/files/files/curso_iconos.pdf 
 

 
 

 
La Fundaciò de l’Escola Cristiana de Catalunya informa 501: 17.02.2014 
 

 

Segueixen les actuacions enfront les cinc interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). Avui mateix, sota la direcció lletrada de l’assessoria jurídica de l’Escola 
Cristiana, es lliuraran davant el Tribunal diversos escrits sol·licitant la personació de les 
titularitats dels quatre centres privats concertats en els recursos contenciosos-
administratius relacionats amb les susdites interlocutòries.  

En el mateix escrit es demana al Tribunal que declari la nul·litat de l’executòria de data 
30 de gener de 2014 i requeriment de 30 de gener del mateix any i retrotregui les 

Sol·licitud de personació de les titularitats en els contenciosos sobre l’ús 
de les llengües a l’escola   

Curso de Iconografía 

mailto:comunicacio@claretians.cat
http://casaldepau.org/files/files/curso_iconos.pdf
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actuacions al moment en què s’ha iniciat l’incident d’execució. D’aquesta manera es pretén 
possibilitar als titulars de fer les al·legacions que creguin pertinents en el procés i, entre 
d’altres, alliberar els directors de responsabilitat directa en les actuacions.  

El Govern presenta el recurs contra les interlocutòries del Tribunal Superior de 
Justícia  

El Govern de la Generalitat ha presentat ja el recurs contra les interlocutòries del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que obliga la Generalitat a fixar el 25% de l’horari 
lectiu en llengua castellana en cinc casos particulars. Aquest document ha estat elaborat 
pels serveis jurídics de la Generalitat.  

El Departament d’Ensenyament, després de rebre les interlocutòries, es va posar en 
contacte immediatament amb els directors i titulars dels cinc centres afectats i la Fundació 
Escola Cristiana de Catalunya. Durant la reunió es van acordar els termes de la defensa 
del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.  

Entre els aspectes del recurs, s’ha destacat la vulneració de la Constitució, ja que es 
considera que el Tribunal incorre en un excés en l’exercici de la seva jurisdicció perquè no 
pot determinar el contingut discrecional dels actes administratius, en referència a la 
presència del castellà com a llengua vehicular en un 25% del currículum. En aquest sentit, el 
recurs també considera que es vulnera la jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal 
Constitucional que, de manera reiterada, han considerat que la Generalitat és l’organisme 
competent per determinar l’ús de les llengües a l’ensenyament.  

Un altre dels arguments que s’indiquen en el recurs és la vulneració de l’Estatut d’Autonomia 
i de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), ja que les interlocutòries obligarien a crear grups 
dins els centres amb diferents règims lingüístics. 
 
 
 
 Des de fa uns mesos que la 
Cova de Manresa col·labora en 
la realització del Seminari 
Internacional sobre Pedagogia i 
Espiritualitat Ignasiana (SIPEI), 
organitzat pel  Secretariat  de la 
Companyia de Jesús per a la 
Educació primària i secundària.  
 
El SIPEI 2014 comptarà amb 
dos programes: el presencial i 
el virtual. L’experiència virtual 
es realitzarà a través del portal 
web (www.sipei.org), i estem 
contents d’anunciar que el 
format presencial se celebrarà 
del 2 al 8 de novembre a la 
Cova de Manresa. És aquí on  
fa gairebé 500 anys Sant Ignasi 
va viure l'experiència de fe que va donar lloc als Exercicis Espirituals.  
 
Aquest Seminari és la continuació del Col·loqui Internacional de l'Educació Secundària 
Jesuïta (ICJSE) que es va celebrar a Boston l’any 2012: més de 400 participants d’arreu del 

Seminari Internacional sobre Pedagogia Ignasiana i Espiritualitat 

http://www.sipei.org/
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món es van reunir per reflexionar junts sobre els reptes actuals per a l'educació de la 
Companyia de Jesús. 
 
El SIPEI pretén avançar en un ampli debat sobre la renovació de la pedagogia i de 
l'espiritualitat ignasiana en les escoles de la Companyia de Jesús d’arreu del món, amb la 
perspectiva de les noves fronteres i desafiaments educatius. El Comitè d'Organització dels 
SIPEI, en coordinació amb ICAJE (la Comissió Internacional per l’Apostolat d’Educació 
Jesuïta), ha convidat a 70 experts en pedagogia i espiritualitat de tot el món per reflexionar 
sobre el diàleg entre l'apostolat de l'educació i l'espiritualitat, i també a aprofundir en el diàleg 
entre algunes de les tendències contemporànies més significatives, i la pedagogia i 
espiritualitat ignasianes. A més de contribuir en la renovació pedagògica de la Companyia de 

Jesús, en un context de 
construcció d'una xarxa mundial 
de centres d'ensenyament 
secundaria i primària. Quatre 
ponents presentaran les seves 
conferències sobre la persona 
Conscient, Competent, 
Compassiva i Compromesa, 
que seran l'eix del Seminari. 
 
 Com explicàvem al principi 
d’aquesta carta, a més del 
SIPEI presencial, el Comitè 
Organitzador està a punt 
d’engegar el procés de 
participació a través de la xarxa, 
el que s’ha anomenat SIPEI 
virtual. Una experiència que ha 
de permetre a gent d’arreu del 
món a participar a través dels 

debats que es realitzaran en els fòrums virtuals, i així fer els seus comentaris per tal 
contribuir amb idees i propostes que sorgeixin arran dels documents i lectures que 
proposaran els quatre ponents. Els materials estaran disponibles en l’Intranet que s’habilitarà 
des de la pàgina web. 
 
Per a això, hi haurà quatre debats successius sobre els quatre temes ignasians esmentats, 
que es realitzaran separadament en anglès i castellà de mitjans de març a finals de maig. 
Les dates d’aquests es faran publiques al mateix portal web del SIPEI les properes 
setmanes. 
 
És per això que us convidem a ser participants en les discussions de SIPEI virtuals fent 
l’Alta completa a la web www.sipei.org/unete. És possible, també, registrar-se amb un 
simple accés bàsic, però aquest només permet rebre informació sobre les activitats del 
SIPEI. També es podrà seguir  tota l’actualitat a través de les xarxes socials (Twitter, 
Facebook). 
 
Si coneixeu a persones interessades en aquest Seminari internacional, us demanem que les 
animeu a realitzar l'Accés complet i a esdevenir Participants actius en els debats que 
sorgiran a partir de les conferències. 
 

http://www.sipei.org/join
http://www.twitter.com/sipei_seminar
https://www.facebook.com/sipeiseminar
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Els dos formats del SIPEI seran una oportunitat molt valuosa per tal d’avançar en 
l'aprofundiment de la pedagogia en el diàleg amb l'espiritualitat, la innovació pedagògica i 
metodològica, i el desenvolupament progressiu per a la creació de xarxes en una escala 
global . 
 
Us recordem, doncs, que tota la informació sobre el programa del SIPEI, el calendari o els 
debats estaran recollits a www.sipei.org. Per a més informació , no dubteu en escriure'ns un 
correu electrònic: infosipei@fje.edu. 
 
Atentament, 
 
Twitter: https://twitter.com/sipei_seminar  
Facebook: https://www.facebook.com/SIPEIseminar 
Youtube: www.youtube.com/sipeiseminar 
 

 
 
 
 

 

(Salesians - 18/02/2014) Més de 500 alumnes d'entre 10 i 16 anys han celebrat aquest cap 
de setmana la 8ª edició de la First Lego League i la Junior First Lego League Barcelona al 
Col·legi Sant Joan Bosco d’Horta. Aquest torneig de robòtica, organitzat per l'Escola 
Universitària Salesiana de Sarrià i la Fundación Scientia, té per objectiu fomentar l’interès 

científic, la creativitat i el 
treball en equip. 

La competició s’ha 
desenvolupat simultàniament 
en 60 països arreu del món i 
la temàtica escollida per 
enguany ha estat Nature’s 
Fury, en la qual els 
participants tenien el repte 
dissenyar robots de Lego per 
ajudar a predir desastres 
natural com ara tsunamis, 
huracans, inundacions i 
terratrèmols. 

L’acte de lliurament de premis de diumenge va comptar amb la presència de la consellera 
d'Ensenyament, Irene Rigau, i de consellers i regidors del districte i responsables de les 
empreses col·laboradores. “Darrere els projectes hi ha la il·lusió d'alumnes, professors, 
pares i escoles”, va dir la consellera. 

A tots els participants se’ls va atorgar una medalla i diploma de participació i es van repartir 
diversos premis, com ara premi a la millor investigació, a la millor solució innovadora, a la 
millor presentació, a les joves promeses, a millor treball en equip, a l’emprenedoria, entre 
d’altres. 

 

Un torneig de Lego als Salesians d'Horta promou la ciència,  
la creativitat i el treball en equip 

http://www.sipei.org/
mailto:infosipei@fje.edu
https://twitter.com/sipei_seminar
https://www.facebook.com/SIPEIseminar
http://www.youtube.com/sipeiseminar
http://www.salesians.cat/ca/content/first-lego-league-barcelona
http://www.firstlegoleague.es/index.php/ca
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(OHSJD -18/02/2014) Els tres Provincials de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
(OHSJD) a Espanya es van reunir aquest dilluns amb Salomé Adroher, directora general de 
Serveis per a la Família i la Infància, i amb Ignacio Tremiño, director general de Polítiques de 
Suport a la Discapacitat, en una reunió a la qual també va assistir Mercedes Jaraba, 
Sotsdirectora General de Participació i entitats tutelades. L'objectiu d' aquesta trobada va ser 
presentar la tasca sociosanitària que realitza l'OHSJD, i veure la possibilitat de reforçar-la 
des del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. 

Pascual Piles, provincial d'Aragó, Julián Sánchez, Provincial de la Bètica, i Miguel Ángel 
Varona, Provincial de Castella, els van lliurar un document amb els projectes sociosanitaris 
que s'estan realitzant actualment, així com els diferents programes socials que es realitzen. 
Alguns d'aquests projectes porten quaranta anys funcionant, com els dedicats a la integració 
i atenció de persones 
sense llar, i altres són 
més recents, com els 
dispositius creats per 
ajudar a famílies sense 
recursos afectades per 
la crisi, pisos d'acollida, 
menjadors socials i 
economats 

Durant la trobada, que 
va transcórrer en un 
ambient de cordialitat, 
Pascual Piles va 
explicar que la seva 
intenció és "mostrar el 
que estem realitzant 
des de l'Orde 
Hospitalari, i dialogar 
amb els responsables del Ministeri, com ens va animar la ministra Ana Mato a la reunió que 
vam mantenir amb ella el 2012, ja que necessitem més suport per poder continuar realitzant 
la tasca social que exercim amb els diferents col·lectius que atenem". Referent a això, tant 
Salomé Adroher, com Ignacio Tremiño van mostrar la seva total disposició per seguir ajudant 
a millorar la tasca social de l'Orde Hospitalari. 

Un dels temes que va centrar la reunió va ser el sistema de subvencions amb càrrec a 
l'IRPF, que va patir algunes reformes el 2013. Ignacio Tremiño va explicar que hi ha hagut 
un canvi d'escenari i amb això la consegüent reforma del sistema de subvencions socials, 
que prioritza les activitats assistencials i de serveis socials, a més que les ajudes es 
distribueixen per àrees d'actuació. 

Salomé Adroher va destacar en aquest sentit la creació de l'eix d'actuació per a Programes 
d'Urgència Social i Emergències, i la importància que tots els programes que es presentin a 
aquesta convocatòria comptin amb el vistiplau de la comunitat autònoma on es 
desenvoluparan, ja que és un requisit necessari per poder optar a les ajudes de l'IRPF. 
Els provincials han valorat positivament aquesta reunió, ja que les necessitats socials han 
augmentat i l'Orde Hospitalari sempre ha treballat per atendre les persones en risc d'exclusió 
social, sense llar i malaltes. 

Sant Joan de Déu ofereix el seu servei sociosanitari i demana més suport 

http://santjoandedeu.org/Default.aspx
http://santjoandedeu.org/SaladePrensa/Notasdeprensa.aspx
http://www.catalunyareligio.cat/articles/24638
http://www.catalunyareligio.cat/articles/24638
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L'OHSJD compta amb 76 centres i unitats d'atenció sociosanitària a Espanya, amb sis 
categories d'intervenció: hospitals generals, dispensaris, salut mental, persones amb 
discapacitat, gent gran i persones en risc d'exclusió social. A l'any l'OHSJD atén més de 
800.000 persones i compta amb 10.800 treballadors i 2.700 voluntaris. 

 
 
 
El Montserrat International Scout Centre tendrá para miembros del movimiento 
'escolta' | Se inaugurará el 22 de febrero 

 
El monasterio de Montserrat Roser Vilallonga 
 

Barcelona. (EFE).- Montserrat acogerá el Montserrat International Scout Centre (MISC), con 
el objetivo de "trabajar la espiritualidad" entres los miembros jóvenes del movimiento 
escultista. 

Según ha informado el movimiento Escoltisme i Guia de Catalunya en un comunicado, las 
personas que se alojen en el centro desarrollarán un programa de trabajo basado en unos 
"materiales de inspiración cristiana abiertos a todo el mundo, creyentes y no creyentes". 

La organización ha añadido que los usuarios estarán "en contacto directo con la naturaleza y 
viviendo el día a día de manera autogestionada y fiel al método escultista". 

El MISC, que se ha organizado en colaboración con la abadía de Montserrat y el monasterio 
de Sant Benet, será, según la entidad, el único centro escultista de todo el continente 
dedicado al trabajo de la espiritualidad y quiere posicionarse como "el centro escultista 
internacional de referencia en el sur de Europa". 

La inauguración del MISC será el próximo 22 de febrero, coincidiendo con el Día del 
Pensamiento, que se celebrará en todo el mundo, y contará con la presencia del presidente 
de la región europea de la World Organization of the Scout Movement (WOSM), Andrea 
Demarmels. 

Además, a la presentación asistirán el presidente de la Federació Catalana de Escoltisme i 
Guia, José Cayuela; los comisarios generales de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Lluís Marco y Trini Molist; y representantes de diversas instituciones políticas, sociales y 
religiosas de Catalunya. 
 

 

 

Montserrat crearà un centre per promoure l’espiritualitat entre els joves 

http://projectes.escoltesiguies.cat/misc
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La Família Franciscana de Catalunya juntament amb 
la Facultat de Teologia de Catalunya us convida a la 
conferència «Ramon Llull i la mística sapiencial», 
a càrrec de Joan Andreu Alcina, professor de 
Teologia sistemàtica de l'Institut Superior de Ciències 
Religioses de Mallorca.  
Serà el proper dimecres 5 de març a les 12:10h. al 
carrer Diputació 231 de Barcelona. 
 

L'entrada és lliure. 
 
 
 

Vetlla de pregària  Vetlla de Quaresma 
 dissabte, 8 de març 

a las 19 

Seminari 

 La mística teològica de Juliana de Norwich 

 «Déu no perdona, estima»  

     a càrrec d'Adelaide Baracco, teòloga 

  Matrícula: 60 € 

  Data límit d'inscripció: 28 de febrer 

  Més informació: activitatspuel.les@gmail.com 

els dissabtes 

        8 i 22 de març 

        5 i 12 d’abril 

        3 i 17 de maig  

de 11.30 a 1 

Recés de 

Quaresma 

   Camí cap a la Pasqua 

     amb Pep Baquer, jesuïta 

 dissabte, 15 de març 

de les 10 del matí 

a les 5 de la tarda 

Conferència 

 Vers una Església natzarena 

     a càrrec de Víctor Codina,  

     jesuïta missioner a Bolívia  

diumenge, 16 de març 

 

On som Anglí, 55 - 08017 Barcelona 

telèfon 932 038 915 

hostatgeria Dolors Monserdà, 31 

correu electrònic santperepuel.les@gmail.com  

 
 
 

LA FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
es complau a invitar-vos a l’acte acadèmic d’oferiment del volum 

«E L’AMIC DIGUÉ A L’AMAT» 

Miscel•lània d’homenatge al Prof. Dr. Dr.h.c. Josep Perarnau i Espelt 
Revista Catalana de Teologia, vol. 38/2 

 
presidit per l’Emm. i Rvdm. Cardenal Lluís Martínez Sistach, 

Arquebisbe de Barcelona i Gran Canceller de la FTC. 
 

Ramon Llull i la mística sapiencial 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

Miscel·lània d’homenatge al Prof. Dr. Dr.h.c. Josep Perarnau i Espelt 

http://www.benedictinescat.com/StPere/cat/Rec%C3%A9s-iniciaci%C3%B3.pdf
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:activitatspuel.les@gmail.com
mailto:Santperepuel.les@gmail.com
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Hi intervindran: 
Dra. Cristina Godoy (curadora del volum) 
Dr. Jaume de Puig (vicepresident de l’Institut d’Estudis Catalans, col•laborador científic de la 
FTC) 
Dr. Josep Perarnau i Espelt (professor emèrit de la FTC, fundador i director de l’ATCA) 
Dr. Armand Puig i Tàrrech (degà-president de la FTC) 
Dr. Joandomènec Ros (president de l’Institut d’Estudis Catalans) 
Cardenal Lluís Martínez Sistach (Gran Canceller de la FTC) 
Dimecres, 26 de febrer de 2014, a les 12,00 h. Facultat de Teologia. 
 
 
 

 
El 17 de març s’ha reunit la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. El tema central ha estat 
la preparació de l’Aplec de l’Esperit. 
La propera reunió tindrà lloc a la seu de l’URC el dia 18 de març, dimarts. 
 

 

Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
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Avui, 17 de febrer de 2014, a les quatre de la tarda, la Gna. 
Encarnació Codina i Espinasa ha confiat el seu darrer alè al 
Pare. 
 

Ha viscut una llarga vida curulla d’amor, estimant i deixant-
se estimar. Amb ella diem adéu a la darrera monja de la que 
fou la comunitat del Monestir de Santa Clara de Barcelona. 
 

Va néixer a Moià el dia 21 d’octubre de 1916 i va ser 
batejada amb els noms d’Anna, Maria i Roser. Després 
d’una infantesa feliç a la seva vila natal, va viure la revolta 
de la Guerra Civil Espanyola, exposant-se en moments 
delicats per a salvar vides. 
 

Per a la seva estimada família sempre ha estat un referent 
valuós. 
 

El dia 8 de desembre de 1943, entrava a la comunitat del 
Monestir de Santa Clara de Barcelona, que en aquells 
moments residia provisionalment a la torre del carrer Copèrnic. Més tard, dues bones 
amigues moianeses la seguiren en la mateixa opció de vida. Hi va fer la seva professió 
temporal el dia 9 de novembre de 1945. Fou la primera monja que pujà la muntanya santa 
de Montserrat anant a residir al monestir de Santa Cecília, on hi havia la comunitat del 
Monestir de Sant Benet de Mataró, on hi féu la seva professió solemne el dia 3 de novembre 
de 1951, esperant que les seves monges arribessin el dia 13 de maig de 1952 i amb elles, 
des del dia 11 de juliol passà a ser monja del nou Monestir de Sant Benet de Montserrat. 
 

Sense nomenament, però fent-ne les vegades, fou ella, com a procuradora, la qui preparà el 
trasllat del monestir de Santa Cecília a la nova casa de Sant Benet de Montserrat. 

 

Monja de gran tremp i 
ben formada, sobretot en 
Bíblia. Durant nou anys el 
Pare Guiu Camps, del 
Monestir de Santa Maria 
de Montserrat, gran 
biblista, baixava els 
diumenges a la tarda al 
Monestir de Sant Benet 
per a formar a dues 
monges en Sagrada 
Escriptura, una de les 
quals era ella. També va 
participar als tres cursos 

programats per l’Associació Bíblica de Catalunya, per a monitors bíblics els anys 1973-1976 
a Banyoles. I fou ella, qui corregí durant uns anys, les trameses dels Cursos Bíblics per 
correspondència que oferia Montserrat. A través, dels quals va teixir una xarxa d’amistats 
molt important. 
 

De caràcter obert, jovial, entusiasta, amb la Gna. M. Regina Goberna organitzaren trobades 
bíbliques per a noies al Monestir de Sant Benet, com també Pasqües Joves que marcaren 
moltíssim a tots els qui hi participaren. 
 

Gna. Encarnació (Anna) Codina i Espinada (1916-2014) 
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La Mare Abadessa Cecília Boqué, ben aviat la va nomenar la seva secretària. Servei que va 
exercir durant vint-i-cinc anys, amb gran eficàcia i encert. 
 

Són molts els serveis que ha exercit al si de la Comunitat, amb generositat i un segell ben 
particular. Consellera, cantora, sagristana, encarregada del taller dels ornaments, 
cerimoniera, responsable de la porteria, de la seguretat social de les monges, de la lectura al 
refetor, de les fotocòpies i arxivera. Per aquest darrer servei, va anar a preparar-se durant 
dos mesos al Monestir de San Pelayo d’Oviedo i retornà amb el carnet que acreditava el seu 
aprenentatge. 
 

També en l’Arquebisbat de Barcelona i sobretot en la Comissió de Monestirs hi jugà durant 
els anys 1991- 2008 un paper molt important. Monja emprenedora, resolutiva, col·laborà 
durant uns anys amb Mn. Francesc Muñoz, prevere delegat episcopal per a la Vida 
Consagrada, en el tema de la Seguretat Social. Ben rebuda a tots els monestirs de la 
diòcesi, foren moltes les hores de dedicació que esmerçà per a resoldre afers 
complicadíssims per tal de poder donar d’alta a les monges a la Seguretat Social. 
 

En la seva vida com a monja no ha descurat mai la pregària, ha mimat la vida interior. Dona 
d’una gran 
espiritualitat, de 
delicadesa de tracte, 
encarnada en la vida 
social de cada moment. 
Ha sigut sempre una 
gran comunicadora. Ha 
estimat la vida de 
comunitat i ben 
especialment les joves. 
Ha posat sempre bon 
ambient als esplais 
comunitaris. 
 

Fa un parell d’anys, a 
partir d’una intervenció 
quirúrgica començà 
una davallada i el seu 
estat de salut es va 
anar afeblint. Els seus darrers anys i dies a la infermeria li han estat feixucs. La comunitat 
l’ha acompanyada amb estimació i agraïment, perquè ha sigut columna ferma sobre la qual 
s’ha sostingut tot l’edifici comunitari. 
 

Del seu lema de professió Vaig al Pare n’ha fet vida. Sempre ha caminat a la recerca del seu 
rostre amorós de Pare. Dubtes no ni han mancat, però la fe l’ha mantinguda en la ruta 
empresa. 
 

L’antífona al salm 44 de les vespres d’aquest dilluns de la segona setmana expressa 
plenament el seu desig de lliurament l’espòs és aquí i ella amb fermesa i amb profunda 
certesa l’ha sortit a rebre per a trobar-se amb ELL. I, continuarà per tota l’eternitat a la seva 
presència, fruint-ne plenament. 
 
Monestir de Sant Benet de Montserrat 
17 de febrer de 2014 
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Amb aquest lema es van convocar per primer cop per celebrar el dia de la vida consagrada 
les religioses i religiosos que viuen o duen a terme la seva tasca a l’arxiprestat de Cornellà-
Les Planes: les Germanes de la Caritat de Sant Ana, Missioneres Germanes de Betània, 
Germanes de la Doctrina Cristiana,  les filles de Sant Josep, de l’Institut secular Alianza de 
Jesús por María, els  Jesuites no van poder participar-hi i la comunitat de Missioneres de la 
Institució Claretiana de Cornellá que ens van acollir a casa seva. 

Amb un ambient  de joia el dissabte 1 de febrer vam trobar-nos per resar les vespres i 
celebrar l’Eucaristia una vintena de persones al voltant de l’altar en una celebración durant la 
qual  Patrícia Torres, mic va renovar els vots.  

Una estona de conversa distesa i un ambient festiiu va ajudar a retrobar-nos i compartir amb 
el desig de continuar aquesta iniciativa en els propers anys. 
 
 
 

Enviades a compartir l’ alegria de l’ Evangeli 
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El Raval de Barcelona és el 
barri més cèntric de la ciutat 
i un dels que té més 
dèficits. És una zona on 
gairebé la meitat de la 
població és d'origen 
estranger i on hi ha elevats 
índexs de pobresa i  atur. 
Des de fa més de quinze 
anys hi treballa l’ONG 
Braval, una entitat 
vinculada a l'Opus Dei, que 
a través de l'esport evita 
que els infants i joves 
caiguin en l'exclusió social. “Signes dels temps” entrevista Josep Masabeu, president de 
l’ONG Braval.  
 
Altres temes: 
- Homenatge al capellà de Solsona, Jesús Huguet, mort fa dos anys en un accident. 
Conversa amb Ramon Segués, president de l’Associació Amics de Mossèn Huguet.  
- “Patrimoni”: Església de Sant Esteve d’en Bas a la Vall d’en Bas. 
 

Data: 23 de febrer de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

    FEBRER | 2014 
24 dl CEVRE - Formació inicial T2  

27 dj Delegats Episcopals de Vida Consagrada 

 

    MARÇ | 2014 
3 dl Grup Anawim: superiores majors | CEVRE - Formació inicial T2  

4 dm URC - Junta directiva 

5 dc Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

7 dv Sessió d’estudi i reflexió: “Protecció de la Infància” 

8 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

10 dl CEVRE - Formació inicial T2  

12 dc URC – 70 Assemblea general 

17 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dm Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

24 dl 
Sessió d’estudi i reflexió: “Religiosos i laics compartint la mateixa missió” 
CEVRE - Formació inicial T3  

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

 

TV3 Signes dels Temps: «Pobresa infantil al Raval» 

Agenda 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 

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

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

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

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

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

 

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