
    
 
 
 

 

 

El Capítol General 27 de la congregació 
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[25/03/2014] El Capítol General 27 de la congregació salesiana ha escollit el salesià 
espanyol Ángel Fernández Artime com a a successor de Don Bosco, nou rector major 
(superior general) dels salesians. 
 
Davant la pregunta de l'encara rector major, don Pascual Chávez, de si acceptava el 
nomenament, Fernández Artime ha assenyalat que "en esperit de fe i confiant en Maria i en 
tota la congregació", accepta el càrrec. 
 
Substitueix en el càrrec el mexicà Pascual Chávez, que ha estat superior general d'aquesta 
congregació religiosa durant els últims dotze anys, límit que estableixen les constitucions 
salesianes per la duració en el càrrec com a rector major.  
 
El dilluns 24 va començar la jornada de discerniment, i a la tarda es van realitzar les 
primeres votacions sondeig, en les quals van anar apareixent els possibles candidats. Les 
votacions successives van anar clarificant el pensament de l'Assemblea fins a l'última 
votació en la qual va resultar escollit, per majoria absoluta, l'espanyol Ángel Fernández 
Artime. 
 
Casualment, Fernández Artime havia estat nomenat, al desembre passat, com a nou 
superior provincial de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, la qual agrupa les obres 
salesianes d'Andorra, Catalunya, Aragó, Illes Balears, València, Múrcia, Extremadura, 
Andalusia i les Illes Canàries, una nova circumscripció salesiana que començarà a funcionar 
a finals de maig. Conseqüentment, Ángel Fernández, com a rector major, juntament amb el 
seu consell, haurà de nomenar un altre salesià per al càrrec. 
 
Ángel Fernández Artime, de 53 anys, va néixer el 21 d'agost del 1960 a Gozón-Luanco 
(Oviedo), va emetre la primera professió salesiana el 3 de setembre del 1978 a Mohernando 
(Guadalajara), la professió perpètua el 17 de juny de 1984 a Santiago de Compostel·la i va 
ser ordenat sacerdot el 4 de juliol del 1987 a León. 
 

El P. Ángel Fernández Artime, nou rector major dels salesians 



3 
 

 

Originari de la Inspectoria (Província) Salesiana Santiago el Mayor, amb seu a León, va ser 
conseller provincial, vicari inspectorial i, del 2000 al 2006, va ser provincial (inspector). En 
acabar el seu mandat com a inspector, va ser nomenat director del col·legi salesià 
d'Ourense. El 2009 va ser nomenat provincial de la Inspectoria Argentina Sud, amb seu a 
Buenos Aires, càrrec que ocupava actualment. Aquests dies participava al Capítol General 
27, el qual l'ha escollit com a X successor de Bon Bosco. 
 
 
 

 
El primer dia com a Rector Major per Ángel Fernández Artime, ha estat intens i  alegre, 
viscut a la vora dels capitulars. 
 
La jornada del dimarts 25 de març va acabar tard perquè, com és tradició, després del sopar, 
hi va haver un moment de celebració animat pels grups de Capitulars representants de les 
regions , a més de les comunitats internacionals dels salesians i de les Filles de Maria 
Auxiliadora de Roma i Lazio. 
 
En prendre la paraula, el nou Rector Major va dir que per a les paraules programàtiques es 
pot esperar, i que ara es pot donar espai al cor i als sentiments per expressar, sobretot la 
confiança i gratitud. 
 
"Avui, més que mai, he comprès tants moments vocacionals de la Bíblia, on els cridats 

Escoltar per servir. El primer dia del Rector Major 



4 
 

 

senten que el Senyor els demana coses que superen les seves forces. Però al final es 
compleix aquesta realitat de fe: en tens prou amb la meva gràcia, en tenim prou la seva 
gràcia ". 
 
La confiança en Déu va acompanyada de la gratitud. Gràcies a tants salesians, com ha 
destacat en diverses ocasions Don Chávez, "la cosa més preciosa que té la Congregació 
són els seus salesians. Aquesta és la convicció més profunda, estimats germans, que voldria 
posar-me al davant cada dia, sense oblidar-la mai ". 
 
I continua: "Gràcies a cada germà arreu del món per la seva vida i la seva vocació salesiana. 
En nom dels joves i de Don Bosco que ens vol per a ells, gràcies a tots ". 
 
El  dimecres 26 de març, el Rector Major va presidir l'Eucaristia i en l'homilia es va centrar en 
les paraules del Deuteronomi : "Ara, Israel , escolta ( ... ) perquè visqueu i entreu a posseir la 
terra que us dóna el Senyor Déu dels vostres pares ... ". 
 
Fa seves aquestes paraules: "Sento que el Senyor em diu un cop més: 'ara, fill meu, 
escolta...' Ell em demana posar-me a l'escolta atenta de cada un de vosaltres, de la Família 
Salesiana, del clam dels joves. i em demana que em posi a l’escolta dels meus germans, al 
vostre costat i mai sense vosaltres. ( ... ) Don Bosco va ser un home d'escolta: va saber 
interpretar les necessitats dels joves més abandonats ". 
 
És una escolta sense fi en si mateixa, sinó per servir. "Escoltar i viure per entrar en 
possessió de la terra que el Senyor ens dóna: la terra del món juvenil, en els seus diversos 
aspectes, el nou món digital i també en els antics i tradicionals espais, on els trobem. 
Prendre possessió de la terra no vol dir convertir-se en amos, sinó ser servents, que, com 
Moisès al Sinaí, es treuen les sandàlies, perquè la vida dels nostres joves és sagrada, fins i 
tot la vida dels joves és just l'esbarzer ardent des de la qual Déu ens parla al cor i on ens 
espera per trobar-nos amb Ell ". 
 
 
 
 

A les 10:50 ha estat elegit Vicari del 
Rector Major, a la segona votació, el P. 
Francesco Cereda que fins aquest 
moment era Conseller General per a la 
Formació i, en aquests moments, és el 
Regulador del CG27. 
Nascut el 6 de març de 1951 a Veduggio 
Con Colzano, diócesi de Milà. 
Inspectoria d’origen:  
Lombarda-Emiliana. 
Primera professió:  
16 d’agost de 1968 a Missaglia. 
Ordenació presbiteral:  
24 de maig de 1980 a Chiari. 
Responsabilitats: Director a Parma; 
Conseller Inspectorial i Inspector; Visitador de la Universitat Pontifícia Salesiana (Roma); 
Conseller general per a la Formació (2002-2014). 
Batxillerat en teología (UPS). Llicenciat en matemàtiques (Parma). 

Francesco Cereda, Vicari del Rector Major 
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La Orden Hospitalaria San 
Juan de Dios Provincia de 
Aragón-San Rafael, que 
estos días celebra su XXIV 
Capítulo Provincial en Sant 
Antoni de Vilamajor 
(Barcelona), ha designado 
nuevo Superior Provincial al 
Hno. José Luís Fonseca, 
quien ejercía de gerente de 
la Fundación Instituto San 
José en Madrid desde 
1995. El Hno Fonseca ya 
había ocupado este cargo 
en dos ocasiones: en 1989 
y 1992; y en el último 
cuatrienio ha sido 
Consejero Provincial. 
  

El Hno. José Luis Fonseca tiene 62 años y es licenciado en Psicología. Ha realizado un 
curso de gestión hospitalaria y ha desarrollado la Hospitalidad en distintos centros de 
Formación (Escuela Apostólica, Maestro de Novicios y de Escolásticos). 
 

El germà José Luis Fonseca elegit Superior provincial de l’Orde 
Hospitalari de Sant Joan de Déu 
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El 24 de març de 2014, dilluns, en sessió matinal, es va reunió un grup de més de 30 
religioses, religiosos, laics i laiques per celebrar una sessió d’estudi i reflexió sobre el fet de 
compartir la missió. 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, el 17 de febrer de 2014. 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 ha adquirit un caràcter mixt amb la participació de laics i religiosos/es. 
S’han esbrinat 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. 

Religiosos i laics compartint la mateixa missió 
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El P. Màxim Muñoz ha obert la sessió indicant la importància d’aquests espais de reflexió 
intercongregacional. El G.Lluís Serra ha desenvolupat una motivació relacionant el projecte 
fundacional i el carisma amb els destinataris. Entre ambdues realitats, les persones 
compromeses que fan possible la pervivència del carisma vers els nous destinataris. Ha fet 
una aproximació a la motivació, al vincle i a la missió. 

 
 
 
 

QUARESMA 2014 
Trobada – recés – convivència 

Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2013-2014 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

TEMA «Y COMENCÉ A VER...” 
Anima  Gna. Roser Caminal i Homar 

Data 29 de març de 2014, dissabte 

Hora De 10 del matí fins després de dinar 

Lloc Monestir Sant Pere de les Puel·les 
c/ Anglí, 55 | 08017 Barcelona 
Tel. 932 038 915 | mòbil particular 682 703 666 

Transport Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: Estació: Sarrià 
Autobusos: 22, 30, 64, 66, 75,   

Convocats Novícies i novicis participants al Curs Sistemàtic de Formació Inicial. Obert 
als seus formadores i formadores. 

Ordre del dia 10.15 Inici del recés 
13.15 Celebració eucarística 
14.00 Dinar 

Dinar Cadascú porta el dinar i el comparteix 

Formació inicial: trobada, recés, convivencia  

 

CEVRE 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Rosaura de Jesús, responsable de les Germanetes de Jesús a Espanya i Portugal 
 
Samuel Gutiérrez – Catalunya Cristiana - 16 març 2014 
 
Una Església pobra i per als pobres. El somni del papa Francesc es fa realitat en les 
germanetes de Jesús. La seva opció radical per la pobresa constitueix el nucli mateix del 
carisma inspirat pel germà Carles de Foucauld i la germaneta Madeleine de Jesús. Ens ho 
explica la germaneta Rosaura, filla de Corbera de Llobregat i responsable des de fa quatre 
anys de la Fraternitat a Espanya i Portugal. La major part de la seva vida, però, l’ha passat 
treballant en una empresa de neteja. I entre baieta i baieta, s’escapa a la presó de Màlaga, 
on ha trobat la seva particular «segona residència».  
 
Fa més de 30 anys que ets germaneta de Jesús... Què et va atraure d’aquest carisma? 
Vaig entrar a la fraternitat amb 26 anys. La vaig conèixer a través d’uns escrits de Carles de 
Foucauld a Cavall Fort. Era molt joveneta. Em va cridar molt l’atenció la radicalitat amb què 
aquest home va buscar l’Absolut de Déu. No es va conformar ni instal·lar, va continuar 
sempre buscant... Més tard, en el temps del discerniment vocacional, quan em vaig 
començar a plantejar què volia fer amb la meva vida, vaig conèixer el germà Adrià Trescents 
i vaig entrar en contacte amb el món de la marginació. Vaig sentir que allò era el que volia 
viure i un capellà amic em va animar a conèixer les Germanetes de Jesús. Realment el seu 
carisma responia molt bé al que estava buscant i bullia en el meu interior: «Sí, jo vull viure 
amb la gent; no vull fer res per als altres, sinó fer-ho amb ells. Vull ser una dona 
contemplativa enmig del món.» 
 
Contemplativa enmig del món? 
La gràcia i la gran aportació de la germaneta Madeleine de Jesús, fundadora de la 
Fraternitat, va ser treure la vida contemplativa de la clausura. El seu carisma, seguint les 
petjades del germà Carles de Foucauld, és una invitació a ser contemplatius enmig del món. 
La clau de la nostra vocació es troba a Natzaret. Jesús va viure 30 anys de vida oculta a 
Natzaret i només 3 anys de vida pública. Tinc la sensació que a l’Església potser ens hem 
fixat massa en la vida pública, però que hem aprofundit poc el que signifiquen aquests 30 
anys de vida oculta a Natzaret sense que ningú l’identifiqués com a Fill de Déu. Aquest 

Rosaura de Jesús: «Volem viure pobres amb els pobres» 
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Natzaret del dia a dia, de dignificar el treball senzill, la vida de poble, les relacions d’amistat... 
Aquesta és la nostra espiritualitat! La nostra missió és viure com a contemplatives enmig del 
món, compartint el dia a dia amb els veïns i amics. El nostre apostolat és el de l’amistat. 
Volem proclamar l’Evangeli amb la nostra vida i això ha de ser una invitació a la resta de 
cristians a viure sempre connectats amb Déu.  
 
Quin és el secret per ser contemplatives enmig d’un món cada vegada més ple de 
sorolls i impactes externs? Vosaltres, a més, viviu en barris no precisament 
tranquils...  
L’únic secret és que Jesús és al centre. La clau és la relació amb ell. És aquí on ens hi 
juguem l’equilibri. Si visc el dia a dia centrada en 
Jesucrist, puc fer tot el que calgui sense perdre la 
pau. M’agrada parlar de «la presència en la 
Presència», és a dir, viure present el qui és el 
gran Present. És aquest Déu Pare amorós de 
tots, que ho envaeix tot, i que està en el cor del 
meu germà! Amb les germanetes, vivint en 
petites comunitats ben modestes, he après a 
pregar pels carrers, a l’autobús, treballant... 
també a la capella amb el soroll de fons de les 
motos, la televisió o els crits de la canalla. 
«Pregar —com deia el germà Carles— és pensar 
en Déu estimant-lo.» Entenc la contemplació com 
un enamorament. Per això si vius enamorada 
pots pregar en qualsevol lloc i situació. És a la 
vida on trobo Déu. Un Déu de comunió, de 
relació, d’amor. 
 
Des de fa gairebé 25 anys vius a Màlaga, al 
barri de La Palmilla...  
La Palmilla és un barri marginal com totes les 
perifèries del món. El fet de ser-hi des de fa tants 
anys et permet conèixer-ne les entranyes. És 
casa meva. Ja no sé qui ajuda a qui. Viure en un lloc com aquest m’ajuda a comprendre 
millor l’Evangeli i entendre qui és Déu a la meva vida.  
 
Tot i comptar amb una carrera universitària, t’has dedicat gairebé tota la teva vida 
professional a la neteja. Com s’explica aquesta opció pels treballs més aparentment 
modestos? 
Entenc que la nostra crida és difícil d’entendre, fins i tot dins de l’Església. Les germanetes 
hem optat per viure pobres amb els pobres. Per això acostumem a treballar en llocs ben 
senzills i poc qualificats, com ara fàbriques, empreses de neteja o al camp amb els 
temporers. Són llocs on el món religiós i l’Església no acostumen a ser-hi gaire presents. Jo 
no he tingut mai cap companya de feina que fos monja. Tant és així que les meves 
companyes de feina no es creuen que jo ho sóc. «Però monja catòlica?», em pregunten «Sí, 
sí», els dic, «catòlica de debò, de les del Papa de Roma». [Riu] 
 
Realment és difícil de creure. 
Les germanetes estem per fer el pont entre la realitat més crua del món, les perifèries, i 
l’Església. Aquesta gent no va a l’Església. Per això anem nosaltres a elles. I ho fem des de 
l’amistat i des de la vida. Moltes vegades casa nostra esdevé espontàniament un espai 
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senzill de trobada i de pregària. Plorem, riem i preguem plegats, sense gaires formulismes. 
D’aquesta manera els intentem apropar la realitat eclesial i l’Evangeli, que és també seu i del 
qual sovint se senten exclosos. Perquè casa nostra és també Església. És veritat que el que 
fem no respon a l’estàndard d’eficiència que el món ens intenta imposar, però estic 
convençuda que així estem posant el nostre granet de sorra en la construcció del Regne: 
com es mesura l’amor, l’atenció, l’acollida? La gratuïtat és un valor clau en la meva vida. 
 
Amb el Papa de la pobresa us deveu sentir molt en sintonia... 
Amb el papa Francesc ens sentim comodíssimes... El que hem viscut tota la vida ara el Papa 
ho subratlla dia rere dia. Quina alegria! Si vols compartir la vida dels pobres has de viure 
com ells. No podem muntar 
un convent que no sigui un pis 
com el de tothom al barri de 
La Palmilla! Seria una 
contradicció. Vivim sovint de 
lloguer, sense grans 
possessions... Compartim la 
vida de persones que viuen 
amb els 400 euros de la 
pensió no contributiva. La 
nostra preocupació no és 
resoldre problemes, sinó viure 
els problemes amb la gent. I 
intentar resoldre’ls junts. No 
tenim cap vareta màgica, però 
podem buscar plegats què 
podem fer. La nostra vocació 
és una mena de permanència 
de 24 hores. Però que no és 
permanència, perquè no fem 
cap sacrifici, aquesta és la nostra vida! És molt diferent venir a treballar al barri que viure en 
un barri com el nostre. 
 
Implica molt desgast una opció de vida com la vostra? 
La nostra vida viscuda des de l’Evangeli 
no només no provoca desgast, sinó que et dóna una força que no hi ha qui l’aturi. Em sento 
més viva, motivada i enfortida que fa 30 anys. No sóc tan poruga com abans. Ara em canso 
més físicament, i els genolls em fan més mal, però no em sento desgastada. Una vida com 
la nostra no hauria de cansar. Per a mi és un camí que permet viure cada vegada més 
plenament l’experiència d’un Déu present en la vida i en la història. Això és fascinant! I si, a 
més, serveix perquè els altres tinguin més esperança, encara millor!  
 
Les germanetes no tenen por de viure en barris com els que 
viviu? 
Gens. Em sento més protegida al meu barri que al centre de 
Màlaga. A La Palmilla tothom m’estima. Quin mal m’han de fer! 
Estic exposada com qualsevol persona, però no més. No he 
tingut mai por, perquè és casa meva. Molta de la gent que hi viu 
són delinqüents, però són els nostres amics. Molta d’aquesta 
gent estaria disposada a donar la vida per nosaltres i 
m’agradaria poder dir que jo també per cadascun d’ells. 

«Viure en un barri 
marginal com La 
Palmilla m’ajuda a 
comprendre millor 
l’Evangeli i entendre 
qui és Déu a la meva 

vida» 
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Javier Elzo: “Ja no n’hi ha prou amb denunciar les injustícies” 

(Jordi Llisterri – CR- 23/03/2014) “Ja no n’hi ha prou amb ajudar. Ja no n’hi ha prou amb 
criticar sense proposar alternatives. Cal proposar alternatives però que siguin viables i 
sostenibles”. És la demanda que va fer el sociòleg Javier Elzo a les entitats cristianes que 
treballen en l’àmbit de l’acció social. Per Elzo “ja no n’hi ha prou amb denunciar les 

injustícies. Les postures merament 
reivindicatives i condemnatòries de 
l’ultraliberalisme financer que ens 
domina no són suficients. Fins i tot 
poden adormir consciències 
inquietes i mandroses”. 

És la reflexió que va exposar 
aquest dijous en la presentació 
de l’estudi sobre “L’acció social des 
de les entitats d’Església. El seu 
paper en la cohesió social a 
Catalunya”. Elzo va destacar que 
“L’església és la única potència 
mundial espiritual en un món 

globalitzat que pot oferir una alternativa al mercat”. I per oferir alternatives cal innovació, 
però una innovació que sobretot tingui un objectiu: “una societat més justa i solidària”. 

A nivell més personal, el sociòleg basc, va remarcar que “és més fàcil dir-se cristià que ser-
ho” i que “el repte avui és ser cristià en el nostre temps sense acomodar-se al nostre temps”. 
Per Elzo, el contingut del document és un exemple de com ha ser l’acció social d’un cristià, 
“que en aquest món els cristians siguin testimonis visibles d’allò invisible”. 

“No es tracta de cristianitzar el món, es tracta d’evangelitzar-lo, que vol dir mostrar a Jesús”, 
i en aquesta tasca Mateu, 25 és el referent. Elzo també va posar com a referència el que ja 

deia el 1985 Arrels Cristianes de 
Catalunya: “L'assoliment d'una 
societat justa, que elimini 
contrastos odiosos i permeti a tota 
la població de sentir-se ciutadans 
lliures d'aquest país, ha de ser un 
objectiu absolutament prioritari de 
la Catalunya d'avui”. 

Aquesta demanda d’alternatives 
que proposava Elzo, va 
emmarcar la presentació al 
CaixaForum de l'informe que ha 
promogut la Xarxa d’Entitats 
Socials d’Església. Un estudi dirigit 

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). 

Les entitats socials d’Església afavoreixen la cohesió social de Catalunya 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/54663
http://www.bci.cat/resultats.php?abrev=mt+25&cercador=true
http://www.catalunyareligio.cat/articles/7175
http://www.catalunyareligio.cat/articles/7175
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/premsa/noticies/presentacioestudiese
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/premsa/noticies/presentacioestudiese
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En nom de la Xarxa, Lluís Serra, marista i secretari de la Unió de Religiosos, va remarcar 
que l’acció social d’aquestes entitats “prové de l’Evangeli”, entitats que saben que “se’ns 
demanaran comptes quan no donem de menjar a qui té gana”. També va intervenir Enric 
Vendrell, director general d’Afers Religiosos, entitat que ha contribuït al finançament de 
l’elaboració de l’informe. Vendrell va lamentar que actualment a Catalunya “tenim una 

religiositat poc visible i tenim una 
acció social de l’Església que 
també és poc visible”. 

En la sessió van presentar 
els resultats de l’informe dos dels 
responsables del treball, Enric 
Benavent i Marina Aguilar. 
Després de concloure la primera 
part de l’informe que relata els 
aspectes qualitatius d’aquesta 
tasca, esperen poder realitzar una 
segona part centrat amb l’anàlisi 
qualitatiu. L’objectiu seria estudiar 
el treball d’unes 300 entitats, que 

representen una tercera part del miler d’entitats socials d’Església que s’estima que hi ha a 
Catalunya. Aquest informe completa el que ja es va presentar el 2009 i que detallava les 
més de 700 activitats d’acció social que realitzen els religiosos a Catalunya. 

L’acte es va tancar amb un debat amb el públic moderat per la periodista Maria Paz López. 
La necessitat de mantenir la identitat cristiana d’aquestes entitats d’acció social i alhora estar 

oberts a tothom va ser un dels 
temes del diàleg. A l’acte també hi 
van assistir, entre altres, la 
presidenta de Càritas de 
Catalunya,Carme Borbonès; el 
provincial dels jesuïtes, Lluís 
Magriñà; el director de la Fundació 
Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol; el 
secretari general de l’Escola 
Cristiana, Enric Puig; i l’exdirector 
general d’Afers Religiosos, Xavier 
Puigdollers. 

Els resultats d’aquesta recerca han 
estat recollits en un llibre que ha 

publicatl’Editorial Claret i que també es presentarà aquest dilluns 24 de març a Girona, i el 3 
d’abril a Lleida. 

La Xarxa d’entitats socials d’Església que l’ha promogut està formada per 27 organitzacions 
entre les quals hi ha Càritas, Jesuïtes, Fundació Pere Tarrés, Maristes, la URC, Salesians, 
Oblates, Filles de la Caritat, Centros Sociosanitarios Católicos, Sant Joan de Déu, o el 
secretariat de Marginació de Barcelona. 

Galería de fotos d’aquest article Fundació Pere Tarrés: www.peretarres,org 
Àlbum íntegre: http://www.flickr.com/photos/47746894@N07/sets/72157642629949293/ 

http://www.peretarres.org/arxius/premsa/dossierpremsaacciosocialentitatsesglesia.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/11/02/09/46/0f31e487-0d5e-47b5-80c7-a29419046c9f.pdf
http://www.claret.cat/ca/llibre/laccio-social-des-de-les-entitats-desglesia
http://www.claret.cat/ca/llibre/laccio-social-des-de-les-entitats-desglesia
http://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/premsa/agenda/entitatsesglesiagirona
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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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El Mobile World Congress és el millor aparador per conèixer els progressos de la telefonia 
mòbil i endevinar línies de futur. Aquest artefacte representa la consolidació de 
l’individualisme, malgrat que et permet connectar amb tot el món. Amb un mòbil ho pots fer 
tot. Sense ell, no pots fer res. Però hi ha dos punts que encara no s’han resolt de manera 
satisfactòria: la cobertura i la bateria. Sense cobertura no hi ha connexió. Sense bateria, 
tampoc. Aquestes dues característiques tenen una correspondència simbòlica amb el món 

espiritual. En la 
comunicació amb Déu, 
cobertura i bateria són 
dos requisits indispen-
sables. 

Primer, la cobertura. 
Pot semblar contradictori 
perquè Déu està a tot 
arreu. Les paraules de 
Pau encara ressonen a 
l’areòpag d’Atenes: «En 
ell vivim, ens movem i 
som» (Fets 17,28). No 
obstant això, hi ha 

experiències que pràcticament impossibiliten la vida espiritual. Quan l’ego es constitueix en 
el centre vital de la persona, no hi ha espai per a Déu ni per als altres. El narcisisme, l’orgull, 
l’autosuficiència, impedeixen captar els senyals de l’Esperit. La fragilitat, en canvi, no. La 
insensibilitat envers el sofriment aliè indica manca de cobertura. La corrupció, la injustícia, 
l’afany de riqueses, la frivolitat, l’ànsia de poder, la mentida... creen interferències i 
entorpeixen la comunicació espiritual. Potser es mantenen unes aparences, però no hi ha 
cap relació profunda. 

Segon, la bateria. Amb tantes activitats com es poden fer amb el mòbil, la bateria es 
consumeix aviat. La connexió a internet, al wi-fi... esgoten les reserves amb celeritat. Per 
això, cal recarregar la bateria sovint. Els investigadors pensen en solucions que allarguin el 
temps de servei sense necessitat de recàrrega. En la vida espiritual, cal recarregar la bateria 
sovint. No és estrany que Pau escrivís: «Pregueu sense interrupció» (1Te 5,17). Una vida 
espiritual, una vida cristiana consistent, requereix una alimentació contínua. Pregària, lectura 
espiritual, meditació, exercicis espirituals, silenci interior, vida en grup, rés dels salms, 
formació teològica, solidaritat, participació en activitats parroquials, celebració eucarística, 
sagraments, devocions com el Rosari... Totes aquestes pràctiques recarreguen la bateria. 
Unes són de gran profunditat, però totes poden ser útils segons el procés de cadascun. 

De què serveix el mòbil sense cobertura i sense càrrega a la bateria? No n’hi ha prou de 
tenir un artefacte. Cal poder-lo fer servir. En la vida espiritual passa el mateix. Qui afirma que 
és cristià, però no practicant, què vol dir? No deu ser com tenir un mòbil sense cobertura ni 
bateria? La vida espiritual es debilita si no s’alimenta, així com tampoc no pot captar els 
missatges si viu en situacions sense cobertura. Per què el que apareix tan clar en el món de 
la tecnologia s’oblida sovint en el món de l’Esperit? 

Lluís Serra Llansana 

El mòbil com a metàfora espiritual 
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El psiquiatre Jordi Font, sj, va impulsar la Fundació Vidal i Barraquer fa 50 anys 
 

Carme Munté – Catalunya Cristiana – 16 de març 2014 
 
La Fundació Vidal i Barraquer celebra 50 anys. Impulsada pel jesuita Jordi Font i Rodon, i 
dos col·legues més (Antoni Bobé, i Ramon Ferreró o.h.), va néixer en un primer moment per 
atendre un col·lectiu (capellans i religiosos) amb mancances d’atenció adequada en les 
dificultats psicològiques i psicopatològiques. Al llarg dels anys, ha anat eixamplant els 
serveis al conjunt de la societat, i ha sumat al camp de l’assistència, el de la docència i la 
recerca. 
 
Per què religiosos i sacerdots han de treballar la part psicològica? 
Tota persona que viu l’espiritualitat la viu psicològicament. La vida espiritual i religiosa està 
vehiculada per la vida psicològica. No tenim dos cervells, un per a la vida espiritual i l’altre 
per a la vida humana. La vida espiritual és profundament humana. L’experiència madurativa 

de la persona es fa emocionalment, 
cognitivament i espiritualment. Es produeix 
concomitantment, en la mateixa ment, en el 
mateix cervell, en les mateixes neurones, 
però naturalment amb un destí i intencionalitat 
diferent. En la vida espiritual es viu una 
realitat que va més enllà de les realitats 
psicològiques, físiques, que ens transcendeix. 
 
Aquesta vessant és el que diferencia la 
Fundació d’altres serveis? 
Penso que sí, tant des del punt de vista 
assistencial com docent com de recerca, el 
que ens especifica, a més de voler fer un 
treball a fons en totes les dimensions de la 
persona humana, és el fet de tenir en compte 
també l’espiritual. El nostre model és biològic, 
psicològic i social amb la dimensió humana 
espiritual. Al cap i a la fi, la dimensió 
espiritual, com diuen els antropòlegs, 
emergeix de la mateixa naturalesa de l’ésser 

humà. És a dir, allò que ens especifica és que tendim cap a la transcendència, cap a 
aquesta realitat que se’ns escapa. Per això mateix, estem oferint des de fa 11 anys un 
Postgrau d’Acompanyament Espiritual (PAE) i aquest serà el tercer any del Màster 
d’Espiritualitat Transcultural (MET).  
 
Fa una certa por en l’Església endinsar-se en la part psicològica? 
Tota institució i també l’Església té por davant del risc d’avançar en   allò que és desconegut. 
Treballar en el coneixement profund de la psicología humana, el treball psicoanalític del món 
interior, del món inconscient, fa por perquè poden aparèixer aspectos desconeguts que ens 
estaven enganyant sense adonar-nos-en. Els mestres de la sospita feien por i continuen 
fent-ne. Per això, les institucions, i parlo en general, fins i tot «El càncer pot tenir una gènesi 

Jordi Font: «La vida espiritual és profundament humana» 
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de tipus biològica però també psicològica» també algunes de científiques, no es fien (tenen 
por) d’allò que no poden objectivar empíricament, que no poden fer passar pel laboratori. 
 
Com es plasma aquesta por en la societat? 
La crisi actual posa en evidència la por que hi ha en les societats (polítiques, econòmiques, 
religioses...) a deixar-se interpel·lar de veres. És a dir, a sortir individualment i 
col·lectivament de l’egocentrisme primerenc i obrir-se a l’altre. En darrer terme, és en 
aquesta obertura a l’alteritat on podem trobar no la solució de recepta, però sí el camí per 
superar les diferències, els desencontres, la manca de diàleg…  
 
L’any 1999 vostè va publicar El malestar en les societats del benestar (Col·lecció 
Quaderns de la Fundació Joan Maragall).  
Sí, i crec que és ben actual. A la nostra societat, ja sigui de manera individual o col·lectiva, 
estem mancats de la capacitat del que podríem dir fer el dol, que vol dir acceptar el sofriment 
que comporta el fet de superar les dificultats de la vida i anar endavant progressant 
individualment i com a espècie...! Potser 
farem molts i bons progressos científics i 
tècnics però no farem avançar 
madurament la humanitat. 
 
 No és una societat madura la nostra? 
Estem madurant a empentes i rodolons. En 
moments de crisi com l’actual es veu la 
manca de maduresa en aspectes 
fonamentals si bé en altres hi ha persones 
i col·lectius ben esperançadors! 
 
Com afecta els adolescents? 
Les circumstàncies externes —familiars i 
socials— poden facilitar el fet d’emmalaltir. 
La societat proporciona cert entorn «cultural» que no ajuda a madurar: el «tot i de seguida», 
l’«això és problema de l’altre»… són formes de dir i de fer superficials, que dificulten prendre 
consciència del que està passant i fer els dols que calen. Davant d’un fet dolorós, no hem de 
girar full, fer veure que no ha passat res o probar de tapar-ho… no podem negar les pèrdues 
o carències, hem de pair-les, assimilar-les i reaccionar-hi. Per això, és possible que els joves 
en una «cultura» del «benestar» sense «malestar» ho visquin amb més dificultat. Fer el dol 
vol dir saber viure en la depressió quan és sana, com és davant la pèrdua d’un ésser 
estimat. Hi ha depressions sanes, que no s’haurien de medicar, mentre que n’hi ha de 
patològiques que poden requerir medicació. 
 
Psicològicament, som més fràgils que els nostres avantpassats? 
Potser sí, si entenem per debilitat tenir menys possibilitats de reacció davant dels obstacles. 
És com quan a una persona li sobrevé una malaltia sense haver estat vacunada, les 
conseqüències poden ser més greus. Si no estem preparats per fer i acceptar els dols, el dia 
que n’haguem de fer un, podrà tenir conseqüències tant mentalment com corporalment, 
perquè ment i cos són una sola realitat. No hi ha cap malaltia corporal que no estigui 
relacionada amb l’aspecte psicològic. 
 
Totes les malalties tenen un origen psicològic? 
No dic que tinguin un origen sinó un component psicològic. Encara que es tracti d’un tumor 
cerebral, on l’origen primari són unes cèl·lules canceroses, no es pot deslligar el factor 
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psicològic de l’evolució que fa. De càncer, n’hi ha de moltes classes i es dóna en persones 
ben diferents, és una malaltia complexa que pot tenir una gènesi de tipus biològica però 
també psicològica. Això encara ens costa d’admetre avui dia.  
 
Com ajuden una persona en el discerniment vocacional? 
Des del punt de vista de l’aptitud cal tenir en compte les dificultats psicològiques i de relació, 
entre d’altres, amb què es pot trobar en la vida comunitària, sense una família pròpia, el 
celibat… Certament és difícil fer amb certesa un pronòstic del futur, perquè les persones 
anem evolucionant. Així, aspectes que semblaven difícils de superar, pot ser que amb el 
temps i si hi ha bones relacions amb Déu i amb els altres, millorin, mentre que poden 
aparèixer nous aspectes que no havien pogut ser detectats. En qualsevol cas, hem de córrer 
sempre el risc de l’esdevenidor i confiar, perquè si una persona té vocació, el que tindrà sens 
dubte és confiança amb Déu, fe viscuda, i serà també capaç de despertar confiança en els 
altres. 
 
Els casos de pederàstia són fruit d’un mal pronòstic? 
Al llarg de tota la humanitat, la pederàstia ha existit i existirà, i no hi ha més ni menys casos 
en el celibatari que en els que no ho són. És una dificultat que pot afectar aspectes només 
parcials de la personalitat i que es pot manifestar amb el tracte amb nens o adolescents. El 
que cal fer, si es manifesten i no havien estat detectades, és no posar aquesta persona a 
treballar i cuidar-se de la canalla, perquè tindrà dificultats, no fàcilment superables encara 
que sigui possible ajudar-la. 
 

 

 

 
 

 Caps de setmana amb denominació d’origen “les Avellanes” 

L'ENNEAGRAMA UN CAMÍ D’INTERIORITAT I 
TRANSFORMACIÓ PERSONAL 
Animador: Lluís Serra Llansana 

25-27 d’abril de 2014 
  
DATES. Comença el 25 d’abril, divendres 
(arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici 
del seminari). Acaba el 27 d’abril, diumenge, 
després de dinar.  
 
LLOC. Monestir de les Avellanes 
Ctra. C-12, Qm. 181 ● 25612 Os de Balaguer 
(Noguera, Lleida) 
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38  
● a/e: avellanes@maristes.org  
Web: http://www.monestirdelesavellanes.com  
 

PREU I COM INSCRIURE'S (Places limitades).  
• Pensió + Activitat: 90 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa, 0,50 € persona i nit).   
• Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org  

Un pont entre la tradició dels monjos i els temps moderns que vivim  

Un pont entre la psicologia i l’espiritualitat 
 
 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/
mailto:avellanes@maristes.org
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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) 

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 

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? 

- 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 
 
 

XVI Simposi de la Fundació Claret 
en col·laboració amb Cristianisme i Justícia 
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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. 

 

Relleu a la presidència de l’APSEC: Joan Vila substitueix Rosa M. Riba  

La setmana passada vàrem celebrar l’assemblea anual de l’APSEC, l’associació de titulars 
d’escoles cristianes. Dins la preceptiva renovació de membres de la junta directiva, es va 
produir el relleu de qui ha estat presidenta de l’entitat durant els darrers 4 anys, la Gna. 

Rosa Maria Riba, de la Companyia 
de Santa Teresa de Jesús.  

Riba, però, feia més temps que 
col·laborava amb la Junta de 
l’APSEC, ja que amb anterioritat 
n’havia estat la secretària. A 
l’assemblea es van sentir paraules 
d’agraïment pel servei i dedicació 
d’aquest anys, que fem nostres des 
d’aquestes pàgines.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 506 24|03|2014 

Presentació d’un nou llibre sobre Josep Manyanet 
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El relleu a la presidència el va assumir Joan Vila Farràs (a la fotografia), Secretari General 
d’Institucions Educatives de l’Escola Pia de Catalunya.  

La renovació de la junta es va completar amb la incorporació de Luisa Concepción López 
Salgado, de les Caputxines de la Mare del Diví Pastor, com a vocal. La resta de llocs 
sotmesos a renovació van recaure en membres de la junta que enceten ara un nou mandat 
de quatre anys.  

Vila, nascut a Sabadell el 1958, casat i pare de dues filles, va rebre la primera formació a 
l'Escola Pia de Sabadell. També va dur a terme una intensa activitat en l'àmbit del lleure a 
Colònies de Vacances de Sabadell i a l'Esplai Xivarri, vinculat a l'Escola Pia de Sabadell.  

Interessat en la didàctica de les ciències i de la Música, és músic amateur i organitzador d'un 
taller d'acordió diatònic a Maçaners.  

També va participar en la creació d'un projecte d'Educació Musical integrat en l'Educació 
Primària i Secundària. Llicenciat en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 1982, ha impartit docència a l’ESO i el Batxillerat des de 1982. Ha estat cap 
d'Estudis de Secundària i Batxillerat a l'Escola Pia de Granollers (1985-89); Director gerent 
de l'Escola Pia de Sabadell (1989-2004); Director gerent de l'Escola Pia de Granollers (2004-
06) i, actualment, és Secretari general d'Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya 
(des de 2006) 
 

 

 

 

 

ACTOR, PROTAGONISTA DE ‘DESCALÇ SOBRE LA TERRA VERMELLA’ 

“El paper de Pere Casaldàliga ha marcat un punt transcendental en la meva vida”  

Constant “És una persona d’una coherència absoluta, lluitadora i radical fins als petits 
detalls”  

Entrevista a Eduard Fernández 
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Llibertat “No va venir a cap rodatge perquè deia que no ens hauria deixat treballar”  

Missatge “Vaig entendre les seves ganes de ser màrtir” 
 

 

ALBERT CASTELLVÍ ROCA – ARA, 24 de març de 2014 

TV3 emet avui (22.40 h) i demà (21.55 h) la minisèrie Descalç sobre la terra vermella, 
basada en la vida de Pere Casaldàliga. Eduard Fernández encarna el bisbe català en una 
interpretació que li va valdre un premi FIPA d’Or al festival internacional de Biarritz. Però el 
paper li ha aportat molt més que aquest guardó.  
 
Com va ser l’experiència de posarse a la pell de Pere Casaldàliga? 
Ja des d’abans de començar, la sensació que tenia és que m’aportaria molt més del que jo 
pogués donar, per més que m’hi esforcés. 
 
I ha estat així? T’ha aportat coses a nivell personal? 
Sí, sí, sens dubte! Dir grans frases és perillós, però aquest paper ha marcat un punt 
importantíssim i transcendental en la meva vida. I n’estic molt content. Hi ha papers en què 
la humanitat, la vida i la professió se sobreposen d’una manera que fa impossible separar-
les, i aquest és el cas més brutal que m’he trobat i que segurament em trobaré. És difícil 
desgranar què hi ha d’actor i què hi ha de persona. 
 

Eduard Fernández als cinemes Aribau de Barcelona, on es va presentar Descalç sobre la 
terra vermella. MANOLO GARCÍA 
 
No només has interpretat el paper de Casaldàliga: també l’has conegut. Com és? 
És una persona d’una coherència absoluta, lluitadora i radical, en el sentit que fa cada dia, 
tota l’estona, allò en què creu. El Pere és radical fins als petits detalls. En un moment 
concret, per exemple, va canviar la manera de donar l’hòstia consagrada perquè el fet de 
donar és com un acte de superioritat del capellà respecte als feligresos, i perquè la frase diu 
“Preneu i mengeu-ne tots”. Per tant, ell la deixa allà i la gent l’agafa. Està pendent dels 
mínims detalls, és molt curós, molt estricte.  
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Deu ser complicat interpretar algú tan minuciós! 
Sí, però d’altra banda ell és molt natural. Tot el que fa és poc espectacular perquè no pretén 
donar-hi una transcendència, està en contra de fer-ho així. Per tant, és una interpretació 
sense grans coses, que també era un dels reptes: havia d’intentar buidar-me tant com 
pogués de mi mateix per ser més el Pere. 
 
El personatge intenta imitar la seva manera 
de fer i de parlar? 
Sí, hi ha alguna cosa del seu parlar i dels seus 
gestos. Quan parla, de vegades té un to molt de 
capellà. De fet, hi ha dues èpoques, fins i tot 
amb la veu: al principi parla una mica diferent. 
Però jo l’anava escoltant: quan no estava gaire 
inspirat, em posava unes gravacions que tinc 
d’ell a l’iPod i l’escoltava per agafar el to.  
 
Què n’has après, d’ell? 
Vaig arribar a entendre les seves ganes de ser 
màrtir. En principi, això dit des d’aquí i per algú 
que no sigui gaire religiós és difícil d’entendre, 
però després m’he adonat que només algú amb 
una vocació de mártir pot ser capaç d’afrontar 
segons quin tipus de situacions en què realment 
arrisca la vida. Si estàs disposat a donar la teva 
vida pels altres, pots arribar a fer unes coses 
que, si no, potser no faries. 
 
Ell s’ha involucrat d’alguna manera en la 
producció? 
No, gens. No volia llegir el guió i tampoc no va 
voler venir mai al rodatge, perquè deia que si 
venia no ens deixaria treballar perquè aniria dient: “No, això no era així, allò no hauria de dir-
ho d’aquesta manera”. Va decidir que valia més que no vingués, i ho va complir, cosa que 
també és molt radical.  
 
La major part del rodatge es va fer al Brasil, i una part de l’equip era d’allà. Això va 
complicar la feina? 
Per mi, una de les dificultats més grans va ser la calor. Hi havia moments que no et permetia 
ni pensar, era insuportable. Calia una gran concentració per actuar, però això ja et donava 
una part del personatge. 
 
A més, tu vas anar al Brasil bastant abans de començar el rodatge, oi? 
Sí, devia anar-hi un mes abans, per ser per allà i per veure el Pere. És d’aquelles ocasions 
que la professió et regala una cosa tan gran que és bo aprofitar-la. Un dia li vaig preguntar: 
“Pere, no dubtaves, tu?” I em va dir una de les seves frases cèlebres, que en té 50.000: “El 
contrari de la fe no és el dubte, és la por. No has de tenir por de la por”. Jo aquesta ja me la 
sabia, l’havia sentit dita per ell. I li vaig dir: “No, no em refereixo a això. Vull dir si no 
dubtaves de si escriure el manifest, de si t’ho podies permetre”. I em contesta: “Has passejat 
pel riu? Passeja-hi!” O sigui: “Tampoc no t’ho respondré tot!” Que és una resposta de 
mestre. 
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(CR - 25/03/2014) 67 mestres de les escoles Vedruna Catalunya van participar aquest 
dissabte en una de les trobades habituals de silenci, de pregària i de convivència a Manresa. 
Aquesta jornada va ser servir per acostar-se a l’espiritualitat que va moure Ignasi de Loiola a 

fer un gir radical en la seva vida i 
encetar un camí espiritual i a 
viure la vida “servint i estimant”. 

Francesc Riera, director de La 
Cova, a partir de l’audiovisual, va 
parlar d’Ignasi com l’home de 
l’eterna pregunta: “És això? És 
això el que Déu en vol?” Un 
home que a Montserrat, i en tres 
dies, va viure tres canvis 
fonamentals: repensant la seva 
vida i mirant de reconciliar-la; 
despullar dels vestits nobiliaris i 

donar-los a un pobre, i desarmar-se cavaller i deixar l’espasa als peus de la Moreneta. Així 
baixa baixa de Montserrat content, alliberat del pes interior, de l’exterior, i de l’agressivitat. 
Buscant un lloc per pregar i de pau, la Cova de Manresa acollirà el seu “aquí estic, Senyor”. 

Per això, Riera va convidar als assistents a sortir fora, contemplar Montserrat i pensar en 
aquest moment d’Ignasi baixant cap a Manresa. L’Eucaristia, que va enllaçar l’espiritualitat 
ignasiana amb el treball que realitzen les Vedruna, va tancar la jornada. 

 

 

 
(Laura Mor –CR- 25 març) “No sabeu el bé que feu a Catalunya. Els nostres sermons no 
arriben a la gent, però les vostres ceràmiques són a totes les cases”. Molts capellans 
utilitzen aquest argument per agrair la tasca evangelitzadora de la ceràmica de les benetes. 
Ho explica la germana Maria Regina Goberna, una de les fundadores del taller on es 
fabriquen icones emblemàtiques al nostre país i que enguany celebren 50 anys. 
Per a commemorar l’aniversari, les benetes inauguren aquest divendres l’exposicióArt i 
pregària a Sant Andreu de la Barca, que fins el 6 l’abril mostrarà algunes de les peces de 
ceràmiques que elaboren al taller. Al llarg d’aquest 2014 i del 2015 tenen previst exposar 
també a la casa Pia Almoina, al costat de la catedral de Barcelona, i a la llarga oferir una 
mostra permanent al mateix monestir, on s’hi puguin veure peces de gran tamany i els 
visitants puguin fer-se una idea de l’efecte del seu estil, en viu. 
 
Un estil senzill per a fer pregària 
Des del taller han seguit al llarg dels anys una línia senzilla i marcadament pacífica. “Hem 
procurat ser positives perquè ja en veiem prou, de mal al món”, explica la germana Maria 
Regina, que hi afegeix: “Ens estimem accentuar el bé, que és una manera d’accentuar la 
mirada de Déu sobre el món”. 
De fet, l’activitat més mecànica de pintar o de fer els motlles els permet sumar art i pregària: 
“Des del primer dia vam veure que la ceràmica et permet tenir el cap lliure per pregar i per 
pensar”. Podeu veure l’estil de les ceràmiques en aquest vídeo que han fet les benetes en 
motiu del cinquantè aniversari del taller: 
 

La comunitat educativa Vedruna, de recés a la Cova de Manresa 

La ceràmica de les benedictines, 50 anys portant Déu a les cases 

http://www.vedruna.org/ver_documento.asp?pag=79&idactividad=4155&lugar=noticias
http://www.covamanresa.cat/
http://www.covamanresa.cat/
http://www.teatrenuriaespert.cat/noticies/el-proper-28-de-marc-sinaugura-lexposicio-art-i-pregaria/98/noticies.html
http://www.teatrenuriaespert.cat/noticies/el-proper-28-de-marc-sinaugura-lexposicio-art-i-pregaria/98/noticies.html
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Una manera de guanyar-se la vida 
“Abans del Concili brodàvem casulles, però passat el Concili va anar a la baixa i buscàvem 
la manera de guanyar-nos la vida”, explica Maria Regina. Llavors eren 80 benetes al 
monestir i dues d’elles van impulsar la creació del taller: Montserrat Viñas, l’actual 
abadessa del monestir, quan encara era novícia, i Maria Regina Goberna. 
Per fer-ho van estudiar a l’Escola Massana i van completar la formació a la fàbrica del 
mestre ceramista de ca l’Aguadé, on també van aprendre a fer els motllos. Perseguien 
l’objectiu de fer-se 
autònomes i poc a poc han 
definit un estil i una forma de 
treballar que els permet 
treballar des del monestir: 
“Sempre ens hem obert camí 
en allò que podíem fer a 
casa”. Entre vuit i deu 
germanes formen l’equip 
que avui tira endavant el 
taller, entre les quals Maria 
Regina continua traçant els 
dibuixos de les peces. 
En l’actual context econòmic 
reconeixen una davallada de 
les comandes, però el tret 
distintiu de les religioses manté viu el negoci: “A la vora han tancat molts tallers i nosaltres 
ens mantenim pel fet religiós”. Destaquen com un encert el fet de posar frases a les 
ceràmiques perquè “la gent s’hi ha anat acostumant”. Explica així com les frases que parlen 
de l’amor són les que tenen més èxit, com són: “Vivim per estimar”, “L’amor és nou cada 
matí” o “L’amor ens uneix”. 
 
Compra per encàrrec 
Distribueixen sobretot per Catalunya, tot i que també reben comandes de la resta de l’Estat i 
de forma esporàdica de l’estranger. Així, la compra de peces del taller es fa sobretot per 
encàrrec i coincideix amb celebracions sacramentals, com batejos o comunions, o 
efemèrides diverses, com aniversaris de casament, en què es fabriquen arbres de família 
amb els noms de pares, germans, fills, tiets i néts. 
De moment els encàrrecs poden recollir-se in situ i a algunes botigues, com la de les 
PAMSA (Publicacions de l’Abadia de Monterrat) del carrer Ausiàs Marc. Però ben aviat 
també es podrà comprar a través d’una botiga per Internet. 

 

 
 

No ens ha de sorprendre que el papa Francesc es refereixi sovint al diàleg com a una 
exigència bàsica en la nostra societat plural. Allà on hi ha persones de cultures diverses, el 
diàleg intercultural és totalment necessari per a garantir una convivència pacífica i evitar les 
tensions que podrien posar en risc la cohesió social i dificultar l’exercici dels drets individuals 
o de grup. 

En aquest context, el Papa també ha subratllat l’absoluta necessitat del diàleg entre les 
diverses religions, i ell mateix ens ha donat exemple de persona dialogant i oberta a escoltar 
els altres i a intercanviar punts de vista amb ells, bo i respectant a la seva manera de pensar. 

Diàleg intercultural a l'escola 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Jordi_Aguad%C3%A9_Clos
http://www.pamsa.cat/pamsa
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Darrerament el mateix papa Francesc ha fet palesa la necessitat de crear un clima de diàleg 
en l’àmbit de les escoles, i en particular en les escoles cristianes, partint d‘un fet indiscutible: 
hi coincideixen estudiants de cultures diferents, i també de religions diferents. 

Heus aquí com el Papa ha expressat aquesta idea: «Jesús va iniciar l’anunci de la Bona 
Nova en la ‘Galilea dels gentils’, cruïlla de persones de races, cultures i religions diferents. 
En molts aspectes, aquest context s’assembla al món d’avui. Els canvis profunds que han 
conduït a la difusió cada dia més àmplia de societats multiculturals exigeixen, a tots els qui 
treballen en l’àmbit de l’educació, la implicació en itineraris educatius de confrontació i de 
diàleg, amb una fidelitat valenta i innovadora que conjugui la identitat catòlica amb les 
distintes ànimes de la societat multicultural». 

La Congregació per a l’Educació Catòlica (CEC) ha dedicat un document summament 
interessant a aquesta qüestió, amb arguments i propostes que poden ser d’utilitat per als 
directius de les escoles i per a tots els professors, que han d’afrontar aquest nou repte amb 
esperit creatiu i sense temor. En efecte, en l’ampli ventall de les competències socials i 
cíviques que tots els estudiants hauran de tenir l’oportunitat d’adquirir, el projecte educatiu 
de tota escola cristiana haurà d’incloure la competència per al diàleg intercultural. Per una 
raó molt simple: sense diàleg entre les diferents cultures, avui no solament no serà possible 
l’enriquiment mutu sinó que la convivència i la cohesió social estaran en risc. 

A partir d’aquest document de la CEC he preparat un recurs formatiu que poso a disposició 
de totes les persones que desitgin estudiar més a fons aquesta qüestió i descobrir nous 
camins de renovació de l’acció educativa escolar. 

Francesc Riu i Rovira de Villar 

 

 Podeu descarregar el recurs formatiu a www.catalunyareligio.cat (blog de Francesc 
Riu) 

 El Servei de documentació de l’URC núm 41 va publicar el document íntegre Educar 
al diálogo intercultural en la Escuela Católica. Vivir juntos para una civilización del 
amor en data de 30 de gener de 2014. 

 

 

http://www.catalunyareligio.cat/


26 
 

 

 

 

 

 

 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 1. Fundació Pere Tarrés 
2. Javier Elzo 

47 

Títol 1. Com contribueixen les entitats d’Església a la cohesió social 
de Catalunya? 

2. Los cristianos en la plaza pública. (Texto para la 
intervención de Javier Elzo en la presentación del trabajo 
“L'acció social des de les entitats d'Església. El seu paper 
en la cohesió social a Catalunya” en Barcelona el día 20 de 
marzo de 2014). 

Data 20 de març de 2014 

Font Fundació Pere Tarrés  

Publicat 27 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 
 

 

 

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),  

 

El compromís socials dels cristians 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    MARÇ | 2014 
29 ds Recés de Quaresma per a novícies i novicis 

31 dl CEVRE - Formació inicial T3  

 

    ABRIL | 2014 
2 dc URC - Junta directiva 

5 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

7 dl CEVRE - Formació inicial T3  

9 dc Xarxa Àfrica-Europa · Trobada a la seu de l'URC 

13 dg Diumenge de Rams 

18 dv Divendres Sant 

20 dg Pasqua 

28 dl 
CEVRE - Formació inicial T3 | II Jornada de Comunicació de l'URC 
Reunió de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

 
 
 

Agenda 
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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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