
    
 
 
 

  
Visita a l’URC del P. Pedro Aguado Cuesta, 
superior general dels Escolapis, del P. Miguel 
Giráldez Fernández, assistent general, del P. 
Jaume Pallaroles, provincial de Catalunya. Han 
estat rebuts pel P. Màxim Muñoz, president de 
l’URC, i pel G. Lluís Serra, secretari general. 6 de 
març. 

Reunió d’Anawim, grup de superiores majors (generals i 
provincials), abadesses i priores a la casa de les 
Germanes Missioneres de la Inmaculada Concepció, 
situada al passeig de la Bonanova, 35 de Barcelona. 3 de 
març. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Avui comença la primavera, un símbol per a la vida religiosa 

Grup Anawim: “A la descoberta del pas de Déu a les nostres 
vides” 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió  
L'Església de Francesc  
Jornada de Formació Permanent amb el P. Amedeo Cencini 
Sor Lucía Caram, la monja dominica, parla amb Risto 
XXIV Capítulo Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 

Déu: “Viure l’Hospitalitat amb esperança i audàcia” 
La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional a tot gas 
Pere Casaldàliga: "Descalç sobre la terra vermella" 
Servei de Documentació. “L’acció social des de les Entitats 

d’Església. El seu paper en la cohesió social de Catalunya” 
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Grup Anawin: Trobada de superiores majors. 
 
El dia de 3 de març ens van reunir un bon grup de superiores majors a la casa de les 
Germanes Missioneres de la Inmaculada Concepció, situada al passeig de la Bonanova, 35 

de Barcelona. 
 

Vàrem iniciar la jornada amb 
un estona de silenci i de 
pregària (Mt. 25, 35) (Lc1,51-
52) en la que vam compartir i 
fer present el món dels 
exclosos i excloses  
reflexionant i pregant des d’un 
fragment de la carta de 
l’arquebisbe de Tánger. 
 

Després vàrem compartir amb 
senzillesa i espontaneïtat des 
de la missió que se’ns ha 
confiat com vivim cadascuna 
aquests moments de 
reestructuració, de desequilibri 

generacional, d’experiència de pobresa i debilitat personal i congregacional.  Constatem que 
ens sentim acompanyades per les germanes de l’equip, i que en aquest servei és més que el 
que rebem que el podem aportar. A la vegada, descobrim el pas de Déu en les nostres 
vides, en les persones i en els esdeveniments quotidians. Agraïm com Déu actua i aprenem 
a confiar, a saber esperar, a viure amb goig i serenor procurant que les germanes se sentin 
acollides i no deixin mai d’haver vist en nosaltres uns ulls misericordiosos. 
 

Compartirm fraternalment, amb les Germanes Concepcionistes, el dinar i després d’un 
recorregut per les instal·lacions de la casa donarem per acabada la trobada. Agraïm de cor 
l’acollida i disponbilitat que ens oferiren. 

Pilar Rovira 
 

Grup Anawim: “A la descoberta del pas de Déu a les nostres vides” 
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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. 

 

 

 
 
Set analistes avaluen per a El Punt Avui el primer any de 
pontificat 
 
“Va més de pressa en els canvis que les esglésies del món 
que l'han de seguir i aplicar-los”, coincideixen 
 
“Ja és un nou líder mundial” 
 
16/03/14 El PuntAvui - BARCELONA 
“No es mou per ideologies ni partidismes”, indica Flaquer 
“Aquest papa té el do de la comunicació”, manté Canet 
“Les escoles de negocis haurien d'ensenyar el seu mètode”, diu Díez 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió 

 

L'Església de Francesc 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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El papa Francesc, sens dubte, està canviant molt l'Església catòlica. És el papa dels gestos, 
el papa que comprèn el món i el vol canviar, el papa que torna als orígens i es remet al 
missatge de Jesús i que, “parlant de Déu, es vol acostar a tothom, perquè és clar que Déu 
no és cristià, sinó que Déu és de tothom”. Aquest papa director d'orquestra, però, es troba 
que els gestos i els missatges que llança “van molt més de pressa que l'actuació de les 
diòcesis del món”, que no acaben d'iniciar ni de creure's les reformes que pregona per a la 
institució, i que no l'acaben de seguir. 

Aquestes són algunes de les reflexions que van sorgir en el decurs del debat emmarcat en 
les Converses del Banc Sabadell, que organitza aquest diari i que es van fer aquesta 
setmana a l'Hotel España de Barcelona, amb motiu del primer aniversari del pontificat de 
Francesc. La conversa va reunir al voltant d'una taula set persones relacionades amb el món 
de la religió: Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya (FTC); el capellà 
del Poblenou Francesc Romeu; l'escolapi Enric Canet, de l'equip directiu del Casal dels 
Infants del Raval; la periodista Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de 
Comunicació; Jaume Flaquer, jesuïta i cap de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia; Lluís 
Serra, marista i secretari de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Jaume Oliveras, periodista 
i articulista expert en el tema religiós. Entre tots es va imposar la idea que en aquest papa 
“sorgeix un profeta des de dalt de tot”. “Aquesta vegada és qui més mana el que està instant 
a fer reformes i no al revés, i són els de baix, els cardenals, els bisbes i els capellans de les 
parròquies del món, els que van més a poc a poc, superats per una velocitat que trenca la 
inèrcia dels darrers 500 anys d'història”, van coincidir els experts. Les set persones del món 
de la religió reunides coneixen molt bé la trajectòria d'aquest que s'autoanomena bisbe de 
Roma, un “pastor que vol estar al costat de la gent” (que vol fer “olor d'ovella”) i que fa 
l'efecte que “ha canviat la diòcesi de Buenos Aires per la diòcesi de Roma”. 

Conversar sobre el nou papa deixa clares moltes coses. Una, que l'Església el necessitava. 
Dues, que els seus gestos i vaticinis d'obertura entusiasmen a dins i a fora – sobretot a fora– 
de l'Església. I tres, que en moltes reformes ajornades durant dècades “ja no es podrà tirar 
enrere”. “Això és imparable”, prediu mossèn Francesc Romeu en vista del temor estès que, 
per l'avançada edat del papa, “no tingui temps a fer les reformes necessàries”. Però, “com 
que no actua pas a la babalà, sinó fonamentat en l'Evangeli..., no el podran aturar”. 

Però... atenció, com molt bé alerten els experts, aquest papa està donant la volta al mitjó i 
això no agrada a tothom. “I hi ha una minoria molt sorollosa que farà tots els possibles 
perquè aquest papa no canviï les coses”, recorden. Per això, atesa la possibilitat que li falti 
temps per implantar les reformes, a causa de la seva edat, creuen que el relleu dels canvis 
“l'ha de fer la mateixa Església”. L'empenta està donada. 
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Una nova primavera 

“Evidentment, estem en una nova etapa. No és exagerat dir que hem iniciat una nova 
primavera de l'Església”, manté Armand Puig. Ell, degà de la Facultat de Teologia, 
assenyala: “Francesc apareix el 13 de març, nou dies abans de començar la primavera 
climatològica, i això és també un nou signe.” Puig, que va recordar que els catòlics pensen 
que “quan arriba un nou papa és que l'Esperit Sant ha parlat”, sosté que aquest cop “l'Esperit 
Sant va veure clar que calia un canvi”. Pel degà de la Facultat de Teologia, aquest papa vol 
canviar l'Església per transformar el món. “És un papa global que té una visió comprensiva 
del món perquè l'entén.” I assenyala: “És un papa que potser no mira la televisió, però que 
es desplaça en metro, per això entén el món. Recorda Jesús”, diu. 

Pel marista Lluís Serra, 
secretari de la Unió de 
Religiosos de Catalunya 
(URC), hi ha tres trets 
molt importants del papa a 
tenir en compte i que 
poden acabar tenint molta 
influència en el seu papat, 
tres trets que ja l'han 
marcat fins ara. Jorge 
Mario Bergoglio és fill 
d'emigrants, cosa que li 
dóna una sensibilitat 
marcadament social. “Les 
seves paraules a 
Lampedusa en són un 
exemple”, cita. En segon 
lloc, que el papa “ve de la 
fi del món”, cosa que 
“l'acosta a la perifèria” i 
provoca que, com que no 

està “avesat a la cúria”, hi faci i hi prevegi transformacions “amb una mirada nova”. En tercer 
lloc, el marca el fet de “ser religiós, jesuïta”, per tant, segons Serra, Francesc té una funció 
més accentuada de profetisme. “És aquí on anuncia i denuncia”, diu. 

“L'Església és molt piramidal i dictatorial. El papa està per sobre de totes les lleis. Per això, si 
el de dalt surt de la línia, com sembla, està molt bé. Però em preocupa l'enrocament que hi 
ha dins de l'Església, llegat de la llarga i fosca època de Joan Pau II”, manté l'escolapi Enric 
Canet, que va mostrar el seu desencís assegurant que, en sentir “certes declaracions” de 
cardenals, “es té la sensació que Francesc ho té molt difícil”. Més escèptic que la resta, per 
Canet, la prova “del cotó fluix” del papa Francesc serà “el tema de la dona”. “Serà capaç de 
canviar el paper de la dona en l'Església?”, es pregunta. 

La periodista Míriam Díez està convençuda que Francesc, “que tímidament està plantejant 
una revolució i una reforma que a molts no agrada”, dóna esperança a gent de dins de 
l'Església i a gent de fora. En aquest punt, l'articulista Jaume Oliveras va assenyalar que, 
“efectivament, alguna cosa està passant” quan un papa aposta “per una església pobra i pels 
pobres” i entusiasma tanta gent perquè “torna als orígens”. 

Jesuïta com ell, Jaume Flaquer, cap de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia, creu que 
Francesc “ha retornat l'esperança a l'Església” i que el seu èxit es deu al fet que “s'ha 
convertit en líder mundial en una època en què el món n'està mancat. És un home gran, que 



6 
 

 

està a dalt de tot. Està més enllà de tothom, de les dretes, de les esquerres... Com sant 
Francesc d'Assís, vol reconstruir l'Església i, amb una visió molt jesuítica, la vol reformar no 
només vivint pobrament, sinó preguntant-se el perquè de la pobresa, és a dir, denunciant les 
estructures que provoquen les injustícies”. També és molt de jesuïta “la contemplació de la 
vida de Jesús”, indica Flaquer. “Quan ell diu que no hem de parlar sempre dels mateixos 
temes, de l'avortament, de la sexualitat..., quan critica el fariseisme a dins i a fora de 
l'Església..., no està fent altra cosa que tornar al discurs de Jesús.” 

Pel capellà Francesc Romeu, és clau que el pontífex faci de pastor. “És un papa diferent i la 
gent ho ha captat. No ha fet res per ser papa. Ara sabem que havia quedat segon en el 
darrer conclave, però mai va tornar a Roma fins que Benet XVI no va renunciar i va ser 
escollit. Segon: és un papa que no fa res de diferent pel fet de ser papa, perquè continua 
fent de bisbe. No utilitza mai la seva 
superioritat sobre els altres; ben al 
contrari: els implica en una idea molt 
jesuítica que és la sinodalitat (un 
exemple d'aquesta coordinació és la 
inèdita creació del consell de vuit 
cardenals que l'han d'ajudar a 
governar l'Església, cardenals de 
tots els continents). 

Romeu recorda el valor de la seva 
humilitat, aquell “buona sera” del 
primer dia al balcó de la plaça de 
Sant Pere és el que el fa “proper a 
tothom”. “A més, és, sens dubte, un 
gran comunicador”, diu Romeu. 

En l'aspecte doctrinal, la primera 
“prova del cotó fluix”, com diu Canet, 
es veurà el pròxim mes d'octubre, 
quan se celebri el sínode sobre la 
família. Tindrà en compte el fet de la 
dona? Com resoldrà el tema dels 
divorciats? El sínode podria introduir els primers canvis doctrinals de fons, sobretot pel que 
fa als divorciats. De fet, Francesc ja es va “atrevir” a batejar un fill d'una parella només 
casada civilment. 

Jaume Flaquer pronostica que canviaran certes normes després d'aquest sínode. “Si l'ha 
convocat és perquè vol canviar les coses, perquè, a més, vol treballar sinodialment. No vol 
prendre decisions progres partint d'un sistema jeràrquic”, manté. 

“Sí que va de debò”, referma Míriam Díez, que creu que el papa té previst donar més pes a 
la dona. “Espero que cridi les superiores religioses i els comenci a proposar canvis”, va dir. I 
recorda que el papa jesuïta, amb el qüestionari que ha enviat a les diòcesis del món per 
parlar de la família, ha “trencat motlles”, perquè mai fins ara s'havia demanat això als fidels 
de base. “Abans les enquestes eren filtrades. Ell s'ha desmarcat de la tradició i ha anat 
directament a buscar la gent i a fer-los preguntes.” “Realment, no sé què esperen les escoles 
de negocis a ensenyar el mètode Francesc”, declara Míriam Díez. 

“Jo no sé si avançarem en l'àmbit doctrinal. Potser no. Però sí que avançarem en el pastoral: 
canvis en el tacte, en l'atenció, en la sensibilitat... Això que és tan propi de l'Església de 
l'Amèrica Llatina, avesada a ajudar els que ho requereixen, més enllà del que diguin les 
normes doctrinals”, assegura Romeu. 
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Francesc va sempre al davant, però els experts creuen que el papa ha llançat un missatge i 
ara són tots els que formen l'Església els que l'han de recollir. No ho podrà fer sol. 
 
Míriam Díez. Dra. de l'Observatori Blanquerna de Comunicació i Cultura. Periodista i 
teòloga, és doctora en ciències socials. Professora a la URL a Roma, va fer classes a la 
Universitat Gregoriana. 
Tot allò que s'escapa una mica de regulació ell ho agafa i ho interpreta, com ara batejar una 
nena de pares no casats 
 
Lluís Serra. marista. secretari general de la unió de religiosos de Catalunya. Professor  a la 
Facultat de Teologia de Catalunya, a l'Iscreb i al Cevre. 
No es pot entendre aquest papa 
sense Aparecida. Ell vol escoltar els 
altres, no tenir la veritat absoluta 
 
Armand Puig. degà de la facultat de 
teologia de Catalunya. Professor de 
Nou Testament, traductor de la 
Bíblia ecumènica al català, va 
organitzar l'Atri dels Gentils (2012). 
Presideix els biblistes del món. 
És un papa que no veu la televisió, 
però va en metro; per això entén el 
món. Recorda Jesús 
 
Enric Canet. escolapi. portaveu del 
casal d'infants del raval. Capellà 
alternatiu, sempre és al costat dels 
més desafavorits i dels qui es 
qüestionen una Església poderosa. 
Diu que està més a prop del Déu 
dels ateus que del Déu de Rouco. 
Hem d'explicar més qui és Déu per 
acostar-lo als joves 
 
Jaume Flaquer. jesuïta. cap de l'àrea teològica de Cristianisme i Justícia. Filòsof, fa de 
professor a la FTC. Doctor en estudis islàmics per la Sorbona de París, col·labora a Migra-
Studium. 
Vol que es treballi sinodialment. No vol prendre decisions progres des d'un sistema jeràrquic. 
 
Francesc Romeu. capellà i periodista. Rector del Poblenou, periodista i tertulià. A l'estiu va 
obrir la seva parròquia als immigrants subsaharians desallotjats d'una nau. 
Comunica per la seva humilitat. El ‘buona sera' del primer dia ho deia tot 
 
Jaume Oliveras. escriptor i articulista. Va ser tinent d'alcalde de Cultura de Badalona en el 
primer consistori democràtic (PSUC). Militant de Cristians pel Socialisme, és membre del 
consell editorial d'El Punt Avui. 
Quan van escollir Joan Pau II, l'Esperit Sant estava de vacances 
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L’URC està integrada a les Entitats Socials de l’Església. S’ha efectuat una investigació que 
es presenta la propera setmana. Tothom por participar a l’acte. Només cal fer la inscripció 
per internet en el web de la Fundació Pere Tarrés. 
 

TEMA L’acció social des de les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió 
social a Catalunya 

Data 20 de març de 2014, dijous 

Hora 18.00 

Lloc CaixaForum. Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa”  (Av. 
Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8. Barcelona) 

Assistents Jornada oberta i gratuïta 

Finalitat Quina és la realitat de les entitats 
d’Església? Quina aportació fan a la 
cohesió social? Quin són els principals 
reptes per enfortir les organitzacions i la 
seva acció social? A aquestes i altres 
qüestions contesta la recerca “L’acció 
social des de les entitats d’Església. El 
seu paper en la cohesió social a 
Catalunya” dirigida per la Fundació Pere 
Tarrés amb la col·laboració del Campus 
Docent Sant Joan de Déu (Universitat 
de Barcelona) i la Càtedra d’Inclusió 
Social (Universitat Rovira i Virgili). 
Els resultats han estat recollits en un 
llibre que ha publicat l’Editorial Claret i 
que es presentarà en la mateixa 
jornada. La recerca, on han participat 
més de 40 entitats d’Església de 
Catalunya, ha estat promoguda per la 
Xarxa d’Entitats Socials d’Església i ha rebut el suport de la Direcció General 
d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de Catalunya i el 
Comissionat d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona. 

Ordre del 
dia 

18.00h    Presentació institucional a càrrec d’un representant de la Xarxa 
d’Entitats Socials d’Església, i d’Enric Vendrell i Aubach, director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. 

18.20h    Conferència  “El cristianismo en la plaza pública” de Javier Elzo, 
Catedràtic Emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto 

19.00h    Presentació de resultats a càrrec de Enric Benavent i Marina 
Aguilar, membres de l’equip investigador de la Fundació Pere 
Tarrés. 

19.30h    Debat obert amb el públic 

Inscripció Fundació Pere Tarrès - 
https://esdeveniments.peretarres.org/?id=EXT_20140217160308 - És 
imprescindible la inscripció a través del formulari online 

Les entitats socials d’Església afavoreixen la cohesió social de Catalunya 
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Quina és la realitat de les entitats d’Església? Quina aportació fan a la cohesió social? Quin 
són els principals reptes per enfortir les organitzacions i la seva acció social? A aquestes i 
altres qüestions s’abordaran a la jornada de presentació de la recerca “L’acció social des de 
les entitats d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya”.  
  
Programa  
  
18.00h Presentació institucional  
  

 
 

  
18.10h Presentació de resultats  
  

 
, membre de l’equip investigador de la Fundació Pere Tarrés  

  
 18.40h Taula d’experiències  
  

 
d’acció social de Càritas Diocesana de Girona  

càrrec de Joan Camps, Titular dels Salensians Sant Jordi Girona  
 

presidenta de l’Associació Àkan  
o, Germana i  

Educadora Social a l’Associació per a la Promoció de la Dona Treballadora “Pare  
Butinyà”  

 
  

19. 20h Debat obert  
 

Presentació a Girona dels resultats de l’estudi 
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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. 

“La 
animación 
vocacional 
en tiempos 
del papa 
Francisco y de la nueva evangelización”  

a càrrec del  P. Amedeo Cencini, expert internacional 
 

El Pare Amedeo Cencini (Senigallia, Italia, 1948) és religiós canosià, formador, docent a la Pontifícia Universitat 

Salesiana de Roma i en l'Estudi teològic Sant Zeno de Verona. Llicenciat i Doctor en Psicologia per la Pontifícia 

Universitat Gregoriana de Roma. La seva tesi doctoral és un gran volum anomenat: “Per amor, amb amor en 
l'amor”, que tracta de la llibertat i maduresa afectiva en el celibat consagrat. Autor de nombroses publicacions, 

col·laborador de diverses revistes de l'àrea. Especialitzat en psicoteràpia analítica, ha acompanyat diferents 
capítols generals. Exerceix activitats de conseller, de relator sobre temàtiques vinculades amb l'àmbit formatiu i 

d'ensenyament tant a Itàlia com a l'exterior. És consultor de la Congregació per als Instituts de Vida 

Consagrada i per a les Societats de Vida apostòlica. 

Els seus darrers llibres: 2013: La hora de Dios : la crisis en la vida del creyente;  ¿Creemos de verdad en la formación 
permanente?; Mirad al futuro-- : por qué aún tiene sentido consagrarse a Dios | 2012: No cuentan los números : construir 
una cultura vocacional; Sacerdote y mundo de hoy : del post-cristiano al pre-cristiano | 2010 : Me fío-- luego decido: 
educar en la confianza para la elección vocacional; Liberar la esperanza: recorridos pedagógico-vocacionales | 2009: La 
alegría, sal de la vida cristiana; Misioneros, ¿sí o no?: misioneros o dimisionarios; Llamados para ser enviados: toda 
vocación es misión; La vida al ritmo de la palabra: cómo dejarse plasmar por la escritura | 2008: La historia personal, cuna 
del misterio : indicaciones para el discernimiento vocacional; La verdad de la vida: formación continua de la mente creyente 
| 2007: Vocaciones: de la nostalgia a la profecia | 2005: Virginidad y celibato, hoy: por una sexualidad pascual; El árbol de 
la vida: hacia un modelo de formación inicial y permanente; La cruz, verdad de la vida: búsqueda vocacional y experiencia 
de la cruz; Un Dios para amar: la vocación para todos a la virginidad; Cuando la carne es débil: el discernimiento vocacional 
frente a la inmadurez y patologías del desarrollo afectivo-sexual; Llamó a los que quiso: del creyente al llamado, del 
llamado al creyente; Luz en mi camino: palabra de Dios y camino vocacional; El arte del discípulo: ascesis y disciplina, 
itinerario de belleza; La consagración: desafío de los jóvenes de hoy   

 
 
 

 
Data: 5 d’abril de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30 i de 15.30-17.30 
Lloc: Col·legi Salesià Sant Josep (c/ Rocafort, 42 - Barcelona). L1 Rocafort i L3 Poblesec 
Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Preu: 20 euros.  
 

PAS 1: EMAIL (nom i cognom | congregació) a: sec.urc@confer.es 
PAS 2: 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 AC 
 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Sor Lucía Caram, una monja de 
clausura que llegó hace 18 años al 
corazón de Cataluña, y llegó para 
molestar. De sus manos, de su fé y 
del brillo de sus ojos depende hoy la 
supervivencia de 1.600 familias, y la 
vergüenza de los políticos que, una 
vez más, han demostrado su 
incompetencia ante gente apasionada 
como ella. Risto empieza 
conversando con una monja y acaba 
'desnudándose' con una mujer. 

 
¿Quiénes son los leprosos del S.XXI? 
Hemos puesto muchos estigmas y hemos marginado a mucha gente, el mundo de la salud 
mental es un mundo muy oscuro, la gente que estaba en el mundo de la droga, ninguno los 
quería cerca pero creo que hay otro tipo de lepra y que a esta tampoco me apunto, la 
corrupción, la mentira, la traición, la impunidad que es lo que ha llevado a que vivamos esta 
maldita situación que estamos viviendo. 
 
¿Qué te lleva a venir a Manresa a liarla cómo la has liado? Hay 1.600 familias que 
comen caliente y duermen ‘caliente’ todas las noches. 
No es gracias a mí, te lo digo de verdad. El equipo de voluntarios que tengo es brutal, la 
gente quiere hacer algo. Yo creo que ha surgido todo como un movimiento de gente que 
empezó a venir al convento, los primeros expulsados del sistema, empezamos a 
escucharlos, empezamos con un banco de alimentos… fue creciendo, finalmente se hizo 
una fundación, más de 300 voluntarios. 
La fuerza te la da la gente, la fuerza te la dan los voluntarios, la fuerza te la da la opción de 
un estilo de vida diferente. El ejemplo es compartir, el no tener un duro y dar de comer a 
1600 familias y tener los almacenes llenos de alimentos. 
 
¿Cómo los conseguís? ¿robáis? 
Pedimos, no hacemos saqueo de supermercados, nos lo propusieron, pero prefiero pedir. 
Cuando pedimos y cuando explicamos es un tema de transparencia. Yo pido, antes pedía a 
Dios y ahora pido a todo dios. Si ellos piden nadie les reclama… 
 
¿Y por qué te escuchan a ti? 
Podía ser por dos cosas, uno porque 
la gente busque lo exótico y una 
monja de clausura vestida así les 
llama la atención (risas), y otra porque 
estamos explicando lo que estamos 
haciendo y hay transparencia. 
 
¿Quién es el culpable de lo que nos 
está pasando? 
Somos muchos los culpables el día y 
el momento que no hacemos todo lo 

Sor Lucía Caram, la monja dominica, charla con Risto 



12 
 

 

posible para que alguien esté mejor, somos cómplices de lo que está pasando. Cada uno 
tenemos que asumir también nuestra parte de responsabilidad. No puedo pasar al lado de 
alguien que está pasando necesidad y mirar para otro lado, no puedo decir esto no es mi 
problema. Yo cada día a las 4 de la mañana estoy despierta y las monjas se quejan porque 
duermo poco pero es que ¡hay tanto por hacer! 
Yo creo que deberíamos pedir perdón a la gente que estamos dando de comer o dando un 
techo por tener que darles esto que la sociedad tendría que facilitar que ellos mismos 
pudieran ganárselo. 
Para mí la crisis no es una crisis económica financiera en la teoría, para mí la crisis nombres 
y apellidos, tiene cara tiene historias y por eso me provoca insomnio y por eso me movilizo. 
No movería ni un dedo si fuera para poder recuperar el nivel de vida de consumo y de 
depredación al que estábamos acostumbrados y que estábamos viviendo. 

 
Y ¿no crees qué es eso lo que la gente está esperando? 
Desgraciadamente muchos están esperando esto. Íbamos en un tren de alta velocidad hacía 
el abismo y ha descarrilado. El problema es que nuestros políticos son tan hipócritas, la 
banca es tan hipócrita que están haciendo esfuerzos para volver a poner el tren y que siga 
hacía el abismo. 
Pero nos hemos dado cuenta de que hay un paisaje alrededor y de que somos personas y 
de que el que está tirado en la cuneta es una persona y que hay gente entre nosotros que 
está sufriendo y que está muriéndose de sufrimiento. Y, o nos humanizamos o esto no tiene 
futuro. Yo siempre digo: 'maldita crisis y ojalá sea una oportunidad para cambiar'. 
 
El ministro de Hacienda estaría encantado contigo porque estás haciendo que gasten 
menos en acción social 
Es que igualmente no gastarían porque no tienen conciencia, son unos inescrupulosos que 
han escalado hasta dónde están y no hacen más que saquear y robar. El pueblo los ha 
elegido para otra cosa pero el pueblo no puede seguir siendo víctima de la pasividad que 
ellos tienen. Tenemos un partido que lo que menos es, es popular. La gente lo está pasando 
muy mal, hay gente que está en la puta calle y el gobierno mira hacia otro lado. 
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No digas tacos que luego te tienes que confesar 
Es verdad 
 
De todas formas, Lucía, me has mentido, otra cosa para confesarte. Me has dicho que 
le pedias a todo Dios y a todo Dios no le pides, a mí me ha llegado de gente que no 
aceptas su dinero 
Es verdad, no acepto dinero de aquellos que están manchados con sangre porque retienen 
el salario a sus trabajadores, no acepto dinero de grandes empresas que sé que explotan a 
menores… pero yo sigo pidiendo a todo Dios pero cuando alguno de estos te lo ofrece es 
cuando digo que no. 
 
Tú, ¿desde cuando eres 
monja? 
Me fui de casa para hacerme 
monja a los 18 años pero fue 
todo un proceso. Ahora estoy 
en mi mejor momento, y es 
ahora cuando hago realmente 
libre la opción. No es que no 
fuera libre, había muchas dosis 
de inconsciencia. 
 
Mucha gente se preguntará 
que hace una monja en televisión, qué hace una monja en los medios, qué hace una 
monja publicando libros. ¿Utilizas a los medios o los medios te utilizan a ti? 
Yo creo que hay una utilización mutua. Creo que he encontrado un tesoro y por eso lo tengo 
que explicar. 
 
Vamos a repasar los tres votos que hiciste en su día. Primero el de la pobreza 
Para mí la pobreza que quise asumir cómo voto, cómo un compromiso es para compartir, 
para vivir sin retener. Suerte que Francisco ha puesto las cosas patas arriba y de pobres no 
tenemos nada. 
 
Tengo la teoría de que el nuevo Papa es un Caballo de Troya, que nos han colado un 
Papa progre para despistar del núcleo duro y mientras no tome decisiones 
importantes que vaya haciendo apología de una iglesia más abierta. 
Yo creo que ya está tomando decisiones importantes. Todo el tema de la banca vaticana, la 
limpieza que está haciendo… yo creo que él no miente. 
 
Él no pero, ¿los que le han puesto ahí? 
Yo creo que Francisco nos trae un poco de esperanza. 
 
Pero nos está vendiendo un producto que necesitábamos escuchar y yo cuando 
alguien me vende algo que yo necesitaba escuchar, desconfía 
Tiene 77 años, Benedicto XVI tenía más y tenía una teología mucho más antigua y este 
paso en lo social no lo había dado. Yo creo que a los pobres siempre nos enseñan a leer el 
evangelio… pero te digo una cosa, mi fuerza y mi compromiso no viene de Francisco ni de la 
institución, mi fuerza viene de otro, yo creo que hay uno que nos abrió camino y estoy 
segura que tú mismo puedes tenerlo como referente en tu vida. 
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Hubo un publicista de los años cincuenta que dijo una frase que a mí me marcó 
muchísimo, dijo: ‘Los principios solo son principios cuando te cuestan dinero’, creo 
que tenía mucha razón. Yo creeré a Francisco el día que vendan el Vaticano a trozos 
para darle ese beneficio a los pobres y él se vaya a vivir a una choza. 
Una fe que no toca el bolsillo no ha tocado el corazón, ahí nos encontramos. Está teniendo 
muchos gestos importantes. Está diciendo que los conventos se transformen para acoger a 
los más pobres, está diciendo que no tienen que ser palacios episcopales… Ha dado un 

primer paso. Yo creo que 
hay que darle tiempo. 
Pero, ¿en qué cree Risto 
Mejide? 
 
Pues mira, yo creo en ti, 
tú cuando hablas yo te 
creo. Me jode, yo sí 
puedo decir tacos 
porque no me confieso 
hace 20 años, me 
confesaba hasta que vi 
que el que me confesaba 
tenía más pecados que 
yo. Me jode mucho que 

la gente cómo tú yo no la pueda votar. ¿Por qué no te presentas a las elecciones? 
Creo que es un pecado que no cometería nunca, me siento muy libre donde estoy para 
poder servir. Y sí que pienso que podemos exigirles a los políticos que cambien o que se 
vayan. Creo que hay políticos muy buenos. 
 
Dime uno 
Artur Más, es una persona honesta 
 
La que te va a caer, Sor Lucía 
Me parece que es una persona que no roba. 
 
Y las cuantas en suiza de su partido… 
Él te aseguro que no, ¿eh? Y creo que está intentando hacer limpieza desde hace mucho 
tiempo. Yo en cuanto a transparencia y honestidad pongo las manos en el fuego por Artur 
Mas 
 
Yo sería incapaz de hacer un voto de castidad, entonces, encontrar una persona feliz 
que no tiene sexo me sorprende muchísimo ¿no tienes sexo o tienes y luego te 
confiesas? 
No, no lo tengo          
                                                                                 
¿Nunca has tenido sexo, ni contigo misma? 
No. 
 
¿Y no lo necesitas? 
Yo reconozco que nuestra vocación y nuestra opción puede ser una opción antinatural. Mi 
cuerpo cómo mujer está preparado para dar vida, para la complementariedad, para el sexo 
también. Yo no siento que yo renuncie a nada…yo no renuncio a la sexualidad yo renuncio a 
la genitalidad. Hay momentos en el que la opción es dura… 
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¿Te has enamorado alguna vez? 
Más de una vez, y cuando haces la renuncia sientes más que la naturaleza se resiente pero 
sales fortalecido también. Y de todas formas no habría nadie que me aguantase, yo sería 
insoportable 
 

 

 

 

  

 Les informamos que la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de Aragón-San 
Rafael inicia hoy la celebración del XXIV Capítulo Provincial en el cual saldrá elegido el 
nuevo órgano de gobierno para el próximo cuatrienio. La sesión capitular para la elección del 
hermano Provincial, que relevará al actual, el Hno. Pascual Piles, será el jueves 27 de marzo 
y se dará a conocer el viernes 28.  
  
Si es de su interés, pueden seguir la actualidad del Capítulo a través de nuestra página web 
 (http://www.ohsjd.es/XXIVCapituloProvincial.aspx). 
También a través de nuestros perfiles en las Redes Sociales  

 Facebook: http://www.facebook.com/OHSanJuandeDios 

 Twitter: @ohsanjuandedios con el hashtag #CapituloSJD 
  
El XXIV Capítulo Provincial se celebrará desde hoy hasta el 28 de marzo en Sant Antoni de 
Vilamajor bajo el lema “Vivir la Hospitalidad con esperanza y audacia”.  
 

Del 19 al 28 de marzo se va a celebrar el XXIV Capítulo Provincial en nuestra casa de Sant 
Antoni de Vilamajor. El título, "Vivir la Hospitalidad con esperanza y audacia", ha sido 
dado por el Consejo General para todo el mundo. 

El Capítulo Provincial es el órgano extraordinario del gobierno de la Provincia que se 
encarga de examinar la vida de la misma: las Comunidades, los Centros y los programas y 
proyectos que se realizan. El Capítulo sirve para analizar el trabajo realizado y tomar nuevo 

XXIV Capítulo Provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

“Vivir la Hospitalidad con esperanza y audacia”. 

http://www.ohsjd.es/XXIVCapituloProvincial.aspx
http://www.facebook.com/OHSanJuandeDios
https://twitter.com/OHSanJuandeDios
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impulso para los próximos cuatro años. Hasta 2010 eran trienios pero según se aprobó en el 
Capítulo General Extraordinario celebrado a finales de 2009 en México, ya se contaron 
cuatrienios. También se elige el Gobierno Provincial: Superior Provincial y Consejeros. Es 
por lo tanto un momento especial y que, indudablemente, marca el futuro inmediato de 
nuestra Provincia. 

El pre Capítulo tiene lugar del 19 al 21 de marzo y se centra en el Área de Hospitalidad y de 
Centros, además de los Hermanos están presentes los directivos y responsables de las 

distintas áreas de Curia 
Provincia; los Gerentes y 
Directores de los Centros y 
Fundaciones, así como un 
grupo de colaboradores 
invitados representando a los 
5.000 profesionales que 
trabajan en la Provincia. 

En la primera parte del 
Capítulo, que se celebra el 24 y 
25 de marzo, se presentan las 
conclusiones pre capitulares y 
se debaten temas estratégicos 
del Área de Hospitalidad y 
Centros para elaborar las 
líneas de acción del próximo 

cuatrienio en este campo. Se sigue contando  con la presencia de los directivos y 
responsables de las distintas áreas de Curia Provincia; los Gerentes y Directores de los 
Centros y Fundaciones, así como el grupo de colaboradores invitados. 

A partir del mediodía del día 25 y hasta el viernes 28 de marzo sólo participan los Hermanos 
Capitulares. En esta segunda parte del Capítulo se trabaja y debate sobre el Área de 
Hermanos  y Estilo de Vida y se elige al Superior Provincial y su Consejo. 
 

 

 

 

El 18 de març s’han reunit el membres de la Vocalia a la seu de l’URC. Després 
dereflexionar sobre les benaurances, han programatel taller de testimonis de l’Aplec de 
l’Esperit. 
El dia 28 d’abril tenen la propera trobada a la Casa Provincial de l’Escola Pia. 

 
 

 

 
 

SERVEI D’ARXIUS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
MONGES BENEDICTINES 
Podeu consutar el programa 2014: 
www.federaciobenedictines.cat 
saf.mbc@gmail.com 
 
 
 
 

La Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional a tot gas 

SAF: programa d’activitats 
2014 de 2014 

http://www.federaciobenedictines.cat/
mailto:saf.mbc@gmail.com
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Ha escrito con su vida la página que le 
correspondió en la historia de la Compañía. 
 

7 de marzo | ODN  

Desde el día 7 de marzo de 2014, nuestra hermana 
Josefina Herrero descansa definitivamente en manos 
del Padre. Hemos compartido con ella un largo 
camino y un importante tramo de la historia de la 
Compañía de María. Hacemos memoria de su vida y 
agradecemos su presencia entre nosotras. 

La recordamos como la persona que sabe estar: con 
el buen consejo, con el interés auténtico, con la capacidad de escucha, con la presencia 
discreta, con esa elegancia humilde que engrandece, que se vuelve ejemplo y genera 
cariño. 

Josefina fue protagonista y testigo de un momento especial para la Iglesia y, sobre todo, 
para nuestra Orden. A raíz del Concilio Vaticano II, nuestra forma de situarnos como vida 
religiosa y nuestras estructuras tuvieron que reubicarse. Fue un tiempo enriquecedor pero 
también complicado, convulso, y difícil. Ella, como General de la Compañía de María, tuvo 
que tomar decisiones complejas y redefinir rumbos, con lo que todo ello conlleva de 
responsabilidad, dudas y coste personal. Sin embargo, cómo no recordarla como una mujer 
entregada y sensible, con su inmensa capacidad para la cercanía y la empatía, pendiente 
del bienestar de aquéllos que tenía a su alrededor... 

Terminado su periodo de gobierno, se situó como una más, desempeñando su labor de 
educadora con el mismo esmero de siempre, combinando las clases en el colegio con su 
presencia en el barrio, realizando diferentes actividades en la parroquia. Posteriormente 
colaboró en distintas Asociaciones que tratan de levantar la dignidad de las personas y 
hacer este mundo un poco más humano, más justo y solidario. 

Nos deja un legado de cercanía y dulzura. Incluso en sus últimos años, y a pesar de su 
enfermedad, transparentaba su ser en esa sonrisa que deja traslucir una vida colmada, 
plena, de objetivos cumplidos. 

Josefina ha escrito con su vida esa página que le correspondió en la Historia de la 
Compañía y su recuerdo es para nosotras impulso para continuarla. 

Beatriz Acosta Mesa odn 
y Equipo General 

 
 
 
El proper 22 de març, la GOAC us convida a la presentació del disc "Santa maria de los 
Indignados". Serà al Col·legi Maristes la Immaculada de Barcelona, a les 19:00h. 
 

Aquest doble CD és una obra col·lectiva de més de 22 artistes, amb 23 cançons i dos 
poesies.  
 

Josefina Herrero Riveras, odn 

Presentació del disc: “Santa Maria de los indignados” 
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Aquests artistes han posat, desinteressadament, la seva veu, les seves paraules i el seu 
saber fer a una causa més que justa: 

"Como seguidores de Jesús, no podemos ser 
cómplices de una sociedad injusta, ensordecida y 
ensimismada, pero tampoco de esa parte de la 
iglesia que se alía con ella. Alzamos la voz, todos 
juntos, poniéndonos al lado de los que más están 
sufriendo, contando y cantando por la dignidad y 
poniendo sostenidos y bemoles a la esperanza." 
 
El preu d'aquest doble CD és lliure, de manera que 
cada qual pugui valorar-ho com consideri. Les 
aportacions econòmiques que es recullin aniran 
destinades al Fondo de Solidaridad Internacional de 
la HOAC (www.hoac.es), que el curs 2012/2013 va 
complir 20 anys de la seva existència. Aquest Fons 
està compromès amb les persones empobrides del 
món obrer en Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i Oceania. 
Els seus projectes estan dirigits a que les persones 
treballadores cristianes puguin formar-se, coordinar-
se, reunir-se, trobar-se, avançant en la 
seva alliberació i promoció, reafirmant la seva 
dignitat i protagonisme en el compromís d'anar 
transformant la seva realitat.   

 
Us deixem l'enllaç del vídeo de presentació de l'acte i del Fondo de Solidaridad de la HOAC 

http://youtu.be/Z9_g25U6MQQ 

http://youtu.be/vswEYqIQUtc 
 

NO US HO PERDEU!!! 
 
 
 
 
Després de ser escollida una de les 20 Empreses Emprenedores de 2013 de tot l’Estat 
per l’Obra Social La Caixa, ara l’Ajuntament de Barcelona ens menciona en la seva pàgina 
web i ens ha fet un vídeo promocional de la nostra activitat. Aquí està el link per veure-ho i 
dins d’aquesta pàgina podeu veure el vídeo de 2 minuts. 
 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgne
xtoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b834
10VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES&id=22950 
 
A més, si cliqueu a la nostra pàgina de youtube, http://www.youtube.com/user/verdallar, us 
trobareu tots el vídeos fets per diferents entitats, tant públiques com privades, com TV3, 
Emprensocial, Ajuntament BCN (Districte Sarrià), BTV, Humana, etc., on podeu veure tota la 
nostra activitat. 
 
Gràcies a tots i totes per la vostra col·laboració. 
Junts/tes podem construir una societat millor!!!! 
 

Verdallar està de moda i no para de rebre mencions i reconeixements 

http://www.hoac.es/
http://youtu.be/Z9_g25U6MQQ
http://youtu.be/vswEYqIQUtc
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES&id=22950
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES&id=22950
http://w110.bcn.cat/portal/site/Home/menuitem.14f90aeeb15793636d5d05f320348a0c/?vgnextoid=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=0f8da66329b83410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES&id=22950
http://www.youtube.com/user/verdallar
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El Secretariat pels marginats de 
l'Arquebisbat de Barcelona amb la 
col·laboració de "Caminem Junts en 
la diversitat" celebrarà el dia 12 
d'abril la 5ª  edició de la trobada 
"Testimonis entre els pobres". 
Enguany es recordarà a Teresa 
Losada fundadora de Bayt-al -
Taqafa. Serà a l'Escola de les 
Teresianes del carrer Gaduxer, 85 i 
començarà a dos quarts de d'onze 
del matí. 
 
L'acte consistirà en una conferència 
del Pare Quim Pons sobre "Els 

reptes que suposa la migració pels cristians".  

També hi haurà una fira d'entitats. Si esteu interessats en participar-hi, contacteu amb 
nosaltres al 93 3176397 durant els matins o en aquest mateix correu electrònic. 
 
Posteriorment hi haurà una taula rodona sobre l'obra de Teresa Losada amb participació de 
membres de Bayt-al -Taqafa i les aportacions sobre la personalitat de Teresa Losada a 
càrrec de Victòria Molins, autora del fulletó "Testimoni entre els pobres" i de Xavier Alonso, 
autor d'un llibrer de "Cristianisme i Justícia" sobre la seva personalitat. Després hi haurà la 
possibilitat de quedar-se a dinar i de visionar una pel·lícula sobre el tema. 

 
 
 

 

 
TV3 a punt d'estrenar la minisèrie sobre la vida de Pere Casaldàliga al Brasil 

Basada en la vida de Pere Casaldàliga, el bisbe dels pobres, un referent universal de la 
teologia de l'alliberament i de l'Església dels pobres, i uns dels Missioners Claretians més 
coneguts.  

«Descalç sobre la terra vermella» s'estrenarà a TV3 el 24 i 25 de març. 

"Testimonis entre els pobres" 

Pere Casaldàliga: "Descalç sobre la terra vermella" 

http://claret.createsend4.com/t/t-l-ydkthhd-pafhtl-s/
http://claret.createsend4.com/t/t-l-ydkthhd-pafhtl-g/
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Recentment s'ha celebrat a Colmenar 
Viejo una trobada d'estudiants dels 
diferents centres formatius d'Europa. 
Fins l'any passat, aquesta trobada 
congregava només als estudiants de les 
Províncies d'Espanya i Portugal; però 
aquest any 2014, marcat per la reflexió 
de la Congregació sobre la seva 
situació a Europa, s'han eixamplat els 
límits geogràfics de la trobada a la resta 
del Continent. 

Van participar-hi 29 formadors residents 
a Espanya, Polònia i Portugal, 6 responsables de formació, el Prefecte General de Formació 
(P. Mathew Vattamattan) i parcialment el Provincial de Santiago (P. Luís Ángel de las 
Heras). 

El grup va poder fer una visita guiada pel «Madrid de Claret», dirigida pel P. Severiano 
Blanco CMF. Una de les xerrades es va centrar en l'anàlisi de la societat europea i els reptes 
espirituals i apostòlics que se li plantegen a la Congregació per determinar les línies 
formatives que s'han de renovar o intensificar per adquirir una millor capacitació missionera. 

Alguns dels aspectes més significatius van ser: la presència intercultural, l'ambient fratern, el 
paper destacat de la llengua anglesa, l'actualitat del tema europeu i, especialment, l'esforç 
dels estudiants en la preparació i el desenvolupament de la trobada. 

 
 
 
Servicio Jesuita a Migrantes y Caritas Española 

Cuatro años y algunos meses después contamos con una regulación de los Centros de 
Internamiento y nos agrada descubrir que el texto aprobado es, sin duda, mejor que los 
textos iniciales. 

Queremos señalar que la existencia de este Reglamento beneficia tanto a las personas 
internas como a los funcionarios y demás personal de los centros pero, sobre todo, nos 
beneficia a todos como sociedad. 

Durante los dos años de elaboración de este nuevo reglamento[ii] ha habido numerosas 
consultas con organismos de la Administración del Estado, Congreso de los Diputados y 
organizaciones sociales, que trabajan con inmigrantes y visitan a diario a las personas 
internas en los CIE. Hay también numerosas resoluciones de los Juzgados de control 
buscando corregir las deficiencias del modelo y garantizar los derechos de las personas 
internas, así como recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y de Fiscalía sobre 
condiciones de internamiento. También ha habido trágicos sucesos que no podemos olvidar 
para que no se vuelvan a producir. 

 

 

  

Trobada d'estudians claretians a Europa 

Valoració del reglament dels centres d’internament d’estrangers (CIE) 
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El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM)-España y Cáritas Española valoramos positivamente 
que el nuevo Reglamento y su próxima implementación pueden despejar y clarificar muchas 
de las denuncias y críticas que los CIE han ido acumulando en los últimos años desde 
instancias públicas y privadas. 

Sin embargo, señalamos que, si bien supone un avance, el Reglamento no recoge muchas 
de las resoluciones de carácter general de los Juzgados de control de los CIE, 
recomendaciones de Defensor del Pueblo y de Fiscalía y observaciones de las 
organizaciones sociales que acompañan el día a día de las personas internas. 

Quedan fuera aspectos muy importantes que deberían haber sido recogidos como son:  

·         El Reglamento regula las condiciones de funcionamiento de los CIE pero no aborda 
los criterios de ingreso en los CIE. Recordamos que el internamiento es una 
medida excepcional, último recurso y que debe adoptarse valorando las circunstancias 
concretas del caso en el momento de solicitar o autorizar el internamiento, sin que sea 
suficiente la existencia de una orden de expulsión o devolución. 

·         Las funciones atribuidas a los servicios sociales no son acordes con la importancia de 
estos servicios en la detección y protección, por ejemplo, de posibles solicitantes de asilo, 
menores, víctimas de trata o violencia sexual y otros perfiles vulnerables.  

·         No se incluye el deber de informar y explicar a las personas extranjeras las causas por 
las que están en el CIE así como de las resoluciones administrativas y judiciales que se 
vayan produciendo durante su estancia. 

·         No se recoge la obligación de que el traslado de personas desde los CETI de Ceuta y 
Melilla a los CIE vaya acompañado del traslado y entrega de su historial médico, a pesar de 
las implicaciones que ello tuvo en 2011 para la vida de Samba Martine y del protocolo de 
derivación médica que en 2013 firmaron el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y que a fecha de hoy, no se está cumpliendo. 

·         La tramitación de quejas al Juzgado de control de cada centro no aúna el secreto de 
las comunicaciones y el derecho a la intimidad de las personas internadas con el principio de 
la celeridad, asegurando que estas quejas se entreguen al Juez de control rápidamente.  

·         Es incomprensible y alarmante la introducción de vigilancia con armas de fuego con 
carácter general en los CIE. Los CIE siempre han sido espacios sin armas de fuego. 
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·         Se excluye del ámbito reglamentario las Salas de inadmisión de los aeropuertos, 
dejando esos espacios en un limbo legal. 

Finalmente, señalamos que seguiremos trabajando para que existan alternativas al 
internamiento y recordamos que seguiremos pidiendo el cierre de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros, mientras continuamos con el acompañamiento a las personas 
internas y sus familias.  

Madrid, 17 de marzo de 2014 

Cristina Manzanedo (SJM): 91 5902672 - Prensa: Marisa Salazar 619.26.89.39 

 
 
 
 
La Generalitat ha obert la convocatòria d’ajuts 2014 per fomentar la cultura religiosa 
en la societat catalana i promoure el diàleg interreligiós. La convocatòria, per primera 
vegada, incorpora els mitjans de comunicació com a possibles beneficiaris d’aquestes 
subvencions. 
 

El DOGC ha publicat l‘Ordre 
GRI/64/2014, de 7 de març, per la qual 
s’obre la convocatòria de subvencions 
per a actuacions destinades a fomentar 
la cultura religiosa en la societat 
catalana, promoure el diàleg 
interreligiós com a eina per a la 
convivència i la tolerància i difondre la 
realitat i l’actualitat religiosa, i per a 
l’edició de llibres de temàtica 
relacionada amb el fet religiós. Les 
entitats interessades disposen de vint 
dies per formalitzar les sol·licituds, és a 
dir, fins al proper 9 d’abril. 
 
Els mitjans de comunicació, incloent-hi 
els digitals, són un dels destinataris 
d’aquestes subvencions, concretament 
quant a les actuacions destinades a 
difondre la realitat i l’actualitat de les 
diverses religions presents a Catalunya. 

De fet, és la primera vegada que aquest tipus de subvencions inclouen com a possibles 
beneficiaris els mitjans de comunicació.  
 
Els altres destinataris són, d’una banda, les entitats religioses, fundacions i entitats sense 
ànim de lucre, domiciliades a Catalunya, l’objecte de les quals tingui una relació directa amb 
les finalitats que són objecte de subvenció. I, d’una altra, les empreses editorials, pel que fa 
a edició de llibres de temàtica relacionada amb el fet religiós. La convocatòria exclou 
expressament les entitats vinculades a partits polítics, organitzacions sindicals o 
associacions empresarials. 

Els mitjans de comunicació, 

cridats a divulgar la diversitat religiosa del país 



23 
 

 

Més coneixement i diàleg interreligiós 
 
La Generalitat ha recuperat aquest tipus d’ajuts, que ja tenen una trajectòria de deu anys 
però que, a causa de les dificultats pressupostàries, no es van convocar durant el 2013. Per 
a Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos, que és l’òrgan impulsor d’aquestes 
mesures des del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la prioritat és 
fomentar la cultura religiosa i promoure el diàleg interreligiós.  
 
Vendrell està convençut que “només des del coneixement i el respecte a les diferències 
culturals i espirituals podem aspirar a una societat cohesionada, capaç de conviure-hi i de 
progressar”, segons expressa en l’editorial del número extraordinari del Butlletí d’Afers 
Religiosos que avui mateix publica la Direcció 
General, per tal de donar a conèixer aquesta 
convocatòria. 
 
En el mateix article, Vendrell reivindica el paper 
divulgador dels mitjans de comunicació perquè 
“tot i que la religió es manifesta de manera plural 
al nostre país, no s’ha incidit prou per compartir 
el coneixement de la seva diversitat. I hi ha més 
de tretze confessions religioses diferents”, 
subratlla.  
 

L’Ordre que avui publica el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya assenyala que el 

Departament de Governació i Relacions 

Institucionals, mitjançant la Direcció General 

d’Afers Religiosos, duu a terme la implementació 

de les polítiques en matèria d’afers religiosos, adreçades a garantir el màxim respecte a la 

llibertat religiosa i de culte i la convivència pacífica de les diferents esglésies, confessions i 

comunitats religioses en el si d’una comunitat plural i diversa.  

 

Així mateix, diu que la Direcció General d’Afers Religiosos té com a objectius, entre d’altres, 

promoure la cultura religiosa en la societat catalana i el diàleg interreligiós com a eina per a 

fomentar la convivència, així com donar a conèixer el fet religiós mitjançant la seva promoció 

i difusió. 

Barcelona, 17 de març de 2014 
 
 
 
 
 
Per tal d’equilibrar els cursos, dilluns passat va acabar el segon trimestre, i el dia 24 de març 
s’inicien les classes del tercer trimestre. 
Maduració afectiva i vida consagrada, Ana M. Díaz 
La pregària, Roser Caminal i Homar 
El vot de pobresa, Pere Cardona i Francesc Miquel Sànchez 
Moral II. Gaspar Mora 
El dia 29 de març, dissabte, tindrà lloc el recés de Quaresma per a novícies i novicis al 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

CEVRE 

El 24 de març, dilluns, comença el tercer trimestre 
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«El cristianisme en la construcció d’Europa» 

Dissabte 29 de març de 2014 

Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret (Roger de Llúria 5, 08010 Barcelona) 

 Entre el 22 i el 25 de maig de 2014, els 28 
estats membres de la Unió Europea estan 
cridats a les urnes per elegir els diputats del 
seu Parlament. En el temps transcorregut 
d’ençà de les darreres eleccions s’ha produït 
unes de les pitjors crisis del continent, que ha 
posat al descobert febleses i contradiccions 
importants en diversos àmbits: economia, 
política, valors… Malgrat aquestes febleses i la 
manca clara de lideratge polític i econòmic, 
Europa no deixa de ser un referent per al món, 
fruit de segles de tradicions filosòfiques, 
religioses i antropològiques molt riques, entre 
les quals el cristianisme ha estat decisiu. No 
endebades els “pares” del projecte Europeu 
van ser polítics de profundes conviccions 
cristianes, que val la pena reivindicar en temps de desprestigi de la política. 

El nostre Simposi vol posar en evidència les «arrels cristianes» que expliquen bona part de 
la identitat europea no tant per reivindicar-les contra el laïcisme, sinó per mostrar la capacitat 
transformadora i de futur que contenen i que poden aportar en la construcció del continent. 
Caldrà, però, enfocar bé les condicions i l’estil amb què el cristianisme ha de fer la seva 
aportació, ja que han estat també fondes les ferides causades per actituds i pronunciaments, 
d’altra banda poc evangèlics, amb què l’Església Catòlica a vegades ha actuat respecte la 
societat. 

 Programa 

9,15-9,45: Recepció i lliurament de material 

9,45: Presentació del Simposi i del quadern de CiJ “Europa”. 

 10: conferència: Aportació del cristianisme en la construcció de la Unió Europea. 
Perspectiva històrica i reptes de futur. Alfons Calderon, expert en relacions i comerç 
internacional, membre de Cristianisme i Justícia, i col.laborador d’ESADE, on ha estat 
professor de política internacional d’empresa. 

11,15: Descans 

XVI Simposi de la Fundació Claret 
en col·laboració amb Cristianisme i Justícia 
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11,45: Comunicació: Carles Boix, catedràtic de Ciència Política i Afers Públics a la 
Universitat de Princeton (Estats Units): el rol dels cristians al món públic a la llum del principi 
de llibertat i tolerància religiosa. 

12,15. Tertúl·lia-debat: Què pot aportar el cristianisme a la construcció d’Europa i amb 
quines condicions? 

- Moderador: Ramon Colom, 
periodista, professor a la 
Facultat de Ciències de la 
Comunicació Blanquerna 
(URL), conductor durant 14 
anys del programa Millenium 
(canal 33), President de la 
Confederació de productors 
audiovisuals d’Espanya. 

- Participants: 

 Carles Boix, Professor 
de Ciències Polítiques a 
la Universitat de 
Princeton (Estats Units). 

 Josep Verde i Aldea, 
vicepresident del Parlament Europeu del 1992 al 1999. 

 Teresa Carreras, Presidenta de l’Associació Periodistes Europeus de Catalunya. 

13,45. Final del Simposi 

Inscripció 

Cal inscriure’s prèviament al Simposi omplint el formulari que trobareu adjunt a sota. 

La inscripció a l’acte té un cost de 10,00 € que seran bescanviables per publicacions de 
l’Editorial Claret. Aquest canvi s’haurà de fer a la mateixa Llibreria Claret. 

L’ingrés dels 10,00 € s’haurà de fer efectiu abans del 29 de març al número de compte 
corrent indicat i especificant sobretot el nom de la persona que assistirà al Simposi. 

Número de compte corrent: La Caixa de Pensions 2100 0856 9002 0041 7061 
IBAN: ES43 

Podeu completar la informació prement aquest enllaç: http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-
simposi/ 

 

 

 

Som 401 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques 

territori on estan ubicades. Escoles de llarga trajectòria que acumulen, en alguns casos, més 

de 300 anys d’història. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 505 17|03|2014 

http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
http://blocs.claret.cat/fundacio/xvi-simposi/
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Ràdio Estel – Programa Tria Escola Cristiana  

Us facilitem els enllaços dels programes emesos 

Primer programa. Entrevista a Francesc 
Torralba  

Segon programa. Entrevista a Josep Otón  

Tercer programa. Entrevista a Montserrat 
Oliveras  

Quart programa. Entrevista a Juanjo 
Fernández  

Cinquè programa. Entrevista a Xavier 
Melgarejo  

Sisè programa. Entrevista a Lluís Serra  

Setè programa. Entrevista a Núria Dausà  

Vuitè programa. Entrevista a M. Àngels 
Fernández  

Novè programa. Entrevista a Enric Puig  

Desè programa. Entrevista a Miquel Àngel 
Prats  

 

 

 

 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Rercera promoguda per Xarxa d’Entitats Socials d’Església, 
coordinada per la Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull), i 
com a entitats col·laboradores el Campus Docent Sant Joan de 
Déu (Universitat de Barcelona) i la Càtedra d’Inclusió Social 
(Universitat Rovira i Virgili). 46 Títol Lacció social des de les Entitats d’Església. El seu paper en la 
cohesió social a Catalunya. 

Data 20 de març de 2014 

Font Dossier de premsa  

Publicat 20 de març de 2014 
 

 
 
 

El document es publica íntegrament en el Servei de Documentació 

 

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: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

Xarxa d’Entitats Socials d’Esglesia 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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: 305 € (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. 

 
 
 
 
 

Els bisbes de Catalunya 
s’han trobat amb el papa 
Francesc per analitzar la 
situació religiosa, social i 
política de les diòcesis 
catalanes. Els bisbes 
també s’han reunit amb 
diverses congregacions 
vaticanes en el marc de 
la visita “Ad Limina”. 
D’altra banda, la 
Conferència Episcopal 
Espanyola ha escollit el 
bisbe de Valladolid, 
Ricardo Blázquez, com a 

nou president. “Signes dels temps” repassa aquests i altres temes d’actualitat amb 
l’arquebisbe Joan-Enric Vives, bisbe d’Urgell i secretari general de la Conferència Episcopal 
Tarraconense.  
 

TV3 Signes dels Temps: «Entrevista a Joan-Enric Vives» 
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Altres temes: 
- Viure Jesús en família. Testimoni de Sandra Buxaderas, periodista resident a Roma i 
autora del llibre “Com viure Jesús en família”. 

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

 

 
 

    MARÇ | 2014 
20 dj Presentació de l’estudi sobre Entitats Social d’Església al Caixa Fòrum 

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

29 ds Recés de Quaresma per a novícies i novicis 

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

 
 

 

 

 
 
 
 

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 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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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