
    
 
 
 

 
 

Emili Turú, superior general dels Germans Maristes, nou membre 
de la Congregació per a la Vida Consagrada 

Fra José Rodríguez Carballo, OFM, 
secretari de la CIVCSVA  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA de CATALUNYA amb fra José 
Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe i secretari de la CIVCSVA. 
Dia 2 de maig: col·loqui amb superiores i superiors majors. 
Dia 3 de maig: eucaristia i conferència-col·loqui oberta a les persones 
consagrades. Properament, arribarà la informació sobre la Trobada. 

Barcelona, 3 d’abril de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Ponts de doble sentit entre el Vaticà i Catalunya 

Nous consellers generals dels Salesians 
Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: nou consell provincial 
Distincions del Govern amb la Creu de Sant Jordi 
Reviu el XVI Simposi de la Fundació Claret 
Atrapades als llimbs: dones, migracions i violència sexual 
Dominiques de l'Anunciata: “Els carismes no tenen fronteres” 
TV3 Signes dels Temps: «Les entitats socials d’Església» 
Formació Permanent amb el P. Amedeo Cencini 
Servei de Documentació. “Análisis y Perspectivas 2014” 
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(Jordi Llisterri –CR- 30/03/2014) Nou nomenament pontifici per a un català a Roma. El 
superior general dels Germans Maristes, Emili Turú, ha estat nomenat membre de la 
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica. 

El nomenament ha coincidit amb la renovació dels membres de tres dicasteris romans i la 
confirmació de Francesc dels seus màxims responsables: el cardenalJoão Braz de Aviz a 
Vida Consagrada, el cardenal Gianfranco Ravasi a Cultura, i el cardenal Jean-Louis 
Tauran (el que va pronunciar el darrer Habemus Papam) a Diàleg Interreligiós. Especialment 
Braz de Aviz i Ravasi, són dos dels responsables vaticans nomenats per Benet XVI que 
millor representenl’eclesialitat que promou el papa Francesc. 

Emili Turú formarà part de la quarantena de membres del Congregació per a la Vida 
Consagrada, que gestiona la relació de les ordes religioses amb la Santa Seu. Els membres 
d’un dicasteri no treballen en la cúria romana però forman el consell que dirigeix aquests 
organismes i que es reuneix periòdicament. Turú, superior general dels maristes des del 
2009, ja va ser escollit per participar en el Sinode de Bisbes del 2012. Des del 2012 també 
es membre de la junta directiva de la Unió de Superiors Generals, que agrupa els màxims 
responsables dels ordes religiosos masculins a nivell mundial. 

El germà marista Emili Turú, se suma a altres catalans que recentment ha assumit 
responsabilitats en algun organisme de la Santa Seu. Dins la llista de 
nomenaments d’aquest dissabte també és rellevant l’elecció de Ricardo Blàzquez, nou 
president de la Conferència Episcopal Espanyola, com a membre de la Congregació per a la 
Vida Consagrada, o de Raúl Berzosa, bisbe de Ciudad Rodrigo, al Pontifici Consell per a la 

Emili Turú, nou membre de la Congregació per a la Vida Consagrada 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/03/29/0224/00489.html
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49668
http://www.catalunyareligio.cat/articles/49668
http://www.catalunyareligio.cat/articles/30580
http://www.catalunyareligio.cat/articles/50740
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2014/03/29/0224/00489.html


3 
 

 

Cultura. D’altra banda, crida l’atenció l’absència de dones com a membres del dicasteri de 
Vida Religiosa.  

http://www.catalunyareligio.cat/articles/55236 
 
 
 

 
El Hno. José Luís Fonseca, elegido nuevo Superior Provincial de la Provincia de 
Aragón-San Rafael de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  
 
La Orden Hospitalaria San Juan de Dios, Provincia de Aragón- San Rafael, que estos 
días está celebrando su XXIV Capítulo Provincial en Sant Antoni de Vilamajor, 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 
era Consejero Provincial.  
 
Durante el Capítulo Provincial, a parte de la elección del equipo de gobierno para los 
próximos 4 años, es el momento que la Orden analiza el trabajo realizado en las 
Comunidades, los Centros y los programas y proyectos que se llevan a cargo. Así desde el 
pasado 19 de marzo una representación de los Hermanos de San Juan de Dios 
complementado por un grupo de laicos, han analizado el cuatrienio desde la óptica de “Vivir 
la Hospitalidad con esperanza y audacia” y han establecido las líneas estratégicas que 
indudablemente marcaran el futuro inmediato de nuestra Provincia.  

Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu: nou consell provincial 
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El Hno Provincial José Luís Fonseca toma el relevo del Hno. Pascual Piles, que ha sido 
Provincial desde 2007. El Hno. Fonseca ha designado su equipo de Consejeros:  
 

 Hno. Eduardo Ribes  

 Hno. Miguel Martín  

 Hno. Luis Marzo  

 Hno. Benjamín Pamplona  
 

En el Capítulo también ha participado el Hermano Superior General, Jesús Etayo, el Hno. 
Consejero General, Benigno Ramos, así como el Obispo José Luís Redrado.  
 
 
 
 

Carla Pascuet. Dijous 27 de març el Capítol General 
27 de la Congregació Salesiana va escollir els 
membres del Consell General. 

 A continuació us presentem els nous Consellers de 
Sector: 

o Formació: Nicholas Coelho, va néixer 
a Bombai (Índia) el 15 d’octubre de 1958. 
Llicenciat en Filosofia i Teologia. No essent 
membre del CG27, el Rector Major via 
telefònica li ha demanat la seva acceptació, tots els membres del CG27 ho van poder 
escoltar, i ell va poder escoltar els seus aplaudiments.   

o Pastoral Juvenil: Fabius Attard, va néixer a Gozo (Malta) el 23 de març del 1959. És 
doctor en Lletres per la universitat de Dublín i llicenciat en Teologia i Teologia moral. 
Va ser elegit a la primera votació, pràcticament per unanimitat. 

o Comunicació Social: P. Filiberto González Plasencia, va néixer a Milpillas-
Tepatitlán, Jalisco (Mèxic), el 22 d’agost de 1954. És llicenciat en Filosofia i Teologia i 
és especialitzat en Comunicació Social. Emprèn un segon sexenni en aquest 
Dicasteri. 

o Missions: Guillermo Luís Basañes, va néixer a Washington D.C. (Estats Units) el 19 
d’octubre de 1965. És llicenciat en Ciències de l’educació. 

o Economia: Jean-Paul Muller, va néixer a Grevenmacher (Luxemburg) el 13 d’octubre 
de 1957. És llicenciat en pedagogia. Fou l’última votació del dia i es va ratificar en la 
mateixa responsabilitat que ocupava des de 2011. 

 

 
El passat divendres 28 de març el Capítol General XXVII de la Congregació Salesiana va 
celebrar les eleccions per escollir els nous Consellers Regionals. A continuació, els membres 
escollits: 

Salesians: escollits els cinc nous Consellers de Sector, Capítol General 
XXVII 

Salesians: Escollits els set nous Consellers Regionals, Capítol General 
XXVIIXXVII 
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o Regió d’Àfrica - Madagascar: Paúl 
Chaquisse Américo, va néixer a Maputo 
(Moçambic) el 23 de febrer de 1966. És 
llicenciat en Pedagogia - Ciències de 
l’educació. És el primer salesià africà 
d’origen que forma part del Consell General. 
La seva elecció ha estat celebrada amb 
trompeta i tambor. 

  
o Regió d’Amèrica Con Sud: Natale Vitali, va 

néixer a Montappone (Itàlia) el 14 de maig 
del 1955. És llicenciat en ciències de 
l’educació. Ha estat reelegit per un segon sexenni. 

  
o Regió d’Àsia Est – Oceania: Václav Klement, va néixer a Brno (Praga) el 7 d’octubre 

de 1958. Va estudiar Teologia a l’UPS (Roma). Ja fou Conseller Regional d’Àsia Est - 
Oceania durant el sexenni 2002-2008 i durant el següent sexenni 2008-2014, ha estat 
Conseller per a les Missions. 

o Regió d’Àsia Sud: Maria Arokiam Kanaga, va néixer a Varadarajanpet, Trichy, 
Tamizhnadu (Índia) el 4 d’octubre de 1956. És llicenciat en filosofia. Ha estat reelegit 
com a Conseller regional per a Àsia Sud. 

  
o Regió Europa Central –Nord: Tadeusz Rozmus, va néixer a Bielsko – Biala (Polònia) 

el 29 d’abril de 1957. No formava part del CG27. També, en aquest cas, el Rector 
Major el va telefonar davant l’assemblea per demanar-li la seva acceptació. Ell va 
acceptar i l’assemblea va aplaudir. 

  
o Regió Interamèrica: Timothy Ploch, va néixer a Paterson (NJ) el 8 de juny de 

1946. És llicenciat en teologia. 
  

o Regió La Mediterrània: Stefano Martoglio, va néixer a Torí el 30 de novembre de 
1965. És tècnic mecànic i llicenciat en pedagogia. Passa a ser el regional d’una nova 
regió creada de la fusió de les dues anteriors d’Europa Oest i d’Itàlia - Orient Mig. 

 

 

 

Audiencia del Santo Padre con los participantes en el Capítulo General de la Sociedad 
Salesiana de San Juan Bosco 

Por Rocío Lancho García 

CIUDAD DEL VATICANO, 31 de marzo de 2014 (Zenit.org) - El Santo Padre ha recibido esta 
mañana a los participantes en el Capítulo General de la Sociedad Salesiana de San Juan 
Bosco, que la semana pasada eligió como nuevo rector mayor, al español Ángel Fernández 
Artime. Por eso, Francisco le ha deseado a él y al nuevo Consejo General "saber servir 
guiando, acompañando y apoyando a la Congregación salesiana en su camino. El Espíritu 
Santo os ayude a entender las expectativas y los desafíos de nuestro tiempo, especialmente 
de los jóvenes, y a interpretarlas a la luz del Evangelio de vuestro carisma". 

El Santo Padre ha señalado como Don Bosco reforzaba su programa con dos elementos: 
trabajo y templanza. Y por eso ha recordado que en el colegio "¡estaba prohibido echarse la 

Francesc als salesians: 
que els joves visquin l’Església com a protagonistes 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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siesta!" Y así, ha observado, "cuando se piensa en trabajar por el bien de las almas, se 
supera la tentación de la mundanidad espiritual, no se buscan otras cosas, sino solo a Dios y 
a su Reino". 

Durante su discurso, Francisco les ha señalado, en primer lugar, "que la evangelización de 
los jóvenes es la misión que el Espíritu Santo os ha confiando en la Iglesia" añadiendo que 
"está estrechamente unida con su educación". El Pontífice ha indicado que "el camino de fe 
se inserta en el del crecimiento y el Evangelio enriquece también la maduración humana".  
Por esta razón, el Santo Padre ha observado que es necesario preparar a los jóvenes a 
trabajar en la sociedad según el espíritu del Evangelio, como trabajadores de justicia y de 
paz, y a vivir como protagonistas en la Iglesia. Además, les ha pedido que su presencia en 
medio de los jóvenes "se distinga por esa ternura que Don Bosco llamó bondad, 
experimentado también nuevos lenguajes, pero sabiendo que el del corazón es el lenguaje 
fundamental para acercarse y hacerse sus amigos". 

A continuación, el Papa ha advertido que "a veces la vocación a la vida consagrada se 
confunde con una elección de voluntariado, y esta visión distorsionada no hace bien a los 
Institutos". Por esta razón, el año 2015 dedicado a la vida consagrada "será una ocasión 
favorable para presentar a los jóvenes su belleza". Y así, ha aclarado que el cuidado de las 
vocaciones necesita atenciones específicas: sobre todo la oración, después actividades 
propias, recorridos personalizados, la valentía de la propuesta, el acompañamiento, la 
implicación de las familias. Francisco ha indicado que la geografía vocacional está 
cambiando y esto significa "nuevas exigencias para la formación, el acompañamiento y el 
discernimiento". 

En segundo lugar, el Santo Padre ha señalado el "mundo de la exclusión juvenil". Francisco 
ha afirmado que es "tremendo" que haya más de 75 millones de jóvenes sin trabajo, aquí, en 
occidente. Y les ha hecho pensar en el desempleo -con tantas consecuencias negativas- y 
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en las dependencias que son múltiples pero con una raíz común: la falta de amor verdadero. 
El Papa ha indicado que para ir al encuentro con los jóvenes marginados es necesaria 
valentía, madurez y muchas oración y para ese trabajo se debe enviar a los mejores. Para 
ello, ha explicado, "es necesario un discernimiento atento y un acompañamiento constante". 

El tercer aspecto que el Santo Padre ha subrayado es la comunidad. "La comunidad 
sostiene todo el apostolado", ha afirmado. Reconociendo que a veces las comunidades 
religiosas atraviesan tensiones, Francisco ha indicado que "la fuerza humanizadora del 
Evangelio es testimoniada por la fraternidad vivida en comunidad, hecha de acogida, 
respeto, ayuda recíproca, comprensión, cortesía, perdón y alegría". 

Para concluir, el Pontífice ha recordado que falta poco para el bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco y que este será un momento "propicio para proponer de nuevo el carisma de 
vuestro fundador". 

 

 

 

El repàs a la figura d'aquesta 
religiosa franciscana entra dins el 
marc de la  5a edició de la trobada 
"Testimonis entre els pobres" , que 
comptarà amb una conferència a 
càrrec del Pare Joaquim Pons 
 
El Secretariat pels marginats de 
l'Arquebisbat de Barcelona, amb la 
col·laboració de "Caminem Junts en 
la diversitat" celebrarà el proper 12 
d'abril a les 10:30 la 5ª edició de la 
trobada "Testimonis entre els 
pobres". Enguany es recordarà 
aTeresa Losada, fundadora de 
Bayt-al-Taqafa. La iniciativa tindrà 
lloc a l'Escola de les 
Teresianes del carrer Ganduxer, 
85. 
Programa 
L'acte consistirà en una conferència 
del Pare Joaquim Pons sobre "els 
reptes que suposa la migració pels 
cristians". També hi haurà una fira 
d'entitats, 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. 
Hi són convocades totes les persones sensibles als neguits dels més pobres i els membres 
d'associacions i entitats cristianes que treballen en la marginació i la migració. 

Recordant Teresa Losada, la monja dels immigrants 
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El Govern distingeix amb la Creu de Sant Jordi 27 persones i 15 entitats 
 
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona o 
una entitat per part de la Generalitat de Catalunya 
  
La Creu de Sant Jordi és un dels màxims reconeixements que pot rebre una persona per 
part de la Generalitat de Catalunya. La distinció es va crear el 1981 amb la finalitat de 
distingir les persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis 
destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans o entitat pot demanar que 
s'atorgui aquest guardó a alguna persona, ja sigui física 
o jurídica. 

  

 Enric Puig Jofra 
Pedagog i religiós, pertanyent a la Companyia de 
Jesús, nascut a Barcelona, al Barcelonès. Per la seva 
destacada dedicació als infants i joves, a través de 
l’escola i del món del lleure. Ha estat, entre d’altres 
càrrecs, director general de Joventut de la Generalitat i 
secretari general de l’Arquebisbat de Barcelona. 
Actualment presideix el Patronat de l’Institut Químic de 
Sarrià i és el secretari general de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya. 
  
 Hilari Raguer i Suñer 
Historiador i religiós, de nom de naixement Ernest, nascut a Madrid. Pel seu compromís 
social i amb la catalanitat, des d’una destacada contribució a la historiografia com a autor, 

entre d’altres, de llibres sobre història política i religiosa. 
Monjo de Montserrat, és fundador de la revista Documents 
d’Església. Cal destacar-ne els estudis dedicats a Manuel 
Carrasco i Formiguera, el general Domènec Batet i Unió 
Democràtica de Catalunya durant el període republicà. 
 
Fundació Busquets de Sant Vicenç de Paül 
Entitat vinculada a les Filles de la Caritat, amb seu a 
Terrassa, al Vallès Occidental, i creada a començaments 
del segle XX, per tal d’atendre menors, adults i famílies en 
risc d’exclusió social. Per la seva meritòria dedicació, des 
de Terrassa, a les necessitats de les persones des del punt 
de vista assistencial i educatiu, i per la tasca de 
sensibilització col•lectiva en la construcció d’una societat 

més solidària. 
 
Fundació Vidal i Barraquer 
En el cinquantenari d’aquesta entitat, creada en el si de la Conferència Episcopal 
Tarraconense i vinculada a la Universitat Ramon Llull. Per la qualitat de l’assistència que 
presta, en els seus centres de salut mental, a persones amb trastorns psicopatològics, 
complementada per l’aposta formativa i de recerca en els àmbits de la psicologia i de la 
psiquiatria. 

Distincions del Govern amb la Creu de Sant Jordi 
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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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“Si la gente viene al monasterio pidiéndonos dinero, quiere decir que somos ricos; 

si viene a pedirnos influencias, quiere decir que somos poderosos…etc. 
 

Pero si nos piden un espacio para orar y para compartir el deseo de la unidad, 
eso significa que han entendido nuestra misión.”  

 
P. Mamerto Menapace OSB 

Abad del Monasterio de “Los Toldos” (Argentina) 
 

 
 
 

 
 

Presentat a Barcelona l’estudi «L’acció social des de les entitats d’Església», que ha 
estat dirigit per la Fundació Pere Tarrés 

Miquel Àngel Codina - Barcelona – Catalunya Cristiana, 20 de març de 2014 

Quina és la realitat de les entitats d’Església a Catalunya? Quina aportació fan a la cohesió 
social? Quins són els principals reptes per enfortir les organitzacions i la seva acció social? A 
aquestes i moltes altres qüestions dóna resposta l’estudi L’acció social des de les entitats 
d’Església. El seu paper en la cohesió social a Catalunya, 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). 

La missió de la vida consagrada 

Una contribució vital de primer ordre 
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Aquest estudi es va presentar oficialment el dijous 20 de març al CaixaForum de Barcelona. 
La recerca, on han participat més de quaranta entitats cristianes de Catalunya, ha estat 
promoguda per la Xarxa d’Entitats Socials d’Església. A més, 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. Els resultats han estat recollits en un llibre publicat 
per l’Editorial Claret. 

La paràbola del bon samarità va servir al germà marista Lluís Serra, que va parlar en 
representació de la Xarxa d’Entitats Socials d’Església, per donar a conèixer les principals 
característiques d’aquestes associacions: «Una línia samaritana d’ajuda als més necessitats, 
la transformació social a través de la justícia en benefici dels pobres i exclosos, i una 
espiritualitat inspirada en 
l’Evangeli.» Segons Serra, el 
cristianisme es fonamenta en 
«una mística d’ulls oberts», on 
tots «hem de treballar plegats 
per poder anar més lluny; en 
un món tan plural, cal establir 
ponts». Convençut que «la 
pobresa té actualment nous 
rostres», va dir que «les 
entitats socials d’Església han 
d’adequar la seva actuació als 
escenaris actuals». 

Enric Vendrell, director 
general d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya, 
va parlar de la pluralitat de creences religioses que hi ha avui dia a Catalunya. «Cal 
conjuminar la tradició pròpia del país —va assenyalar— amb les maneres de fer que han 
vingut de fora. Hi ha d’haver harmonia entre l’administració i les diferents confessions 
religioses.» Vendrell va recordar que des de la Direcció General d’Afers Religiosos «ens hem 
plantejat dos grans objectius: la normalització del fet religiós i la visibilització de la realitat i 
actualitat religiosa del país». I va esmentar l’edició de diversos materials que palesen la 
diversitat religiosa, «sobretot en l’àmbit educatiu i sanitari».  

 

Religió històrica 

Tot seguit, la periodista Mari Paz López, presidenta de l’Associació Internacional de 
Periodistes de Religió, que exercia de moderadora de l’acte, va donar la paraula a Javier 
Elzo, catedràtic emèrit de Sociologia de la Universitat de Deusto, que va impartir la 
conferència titulada El cristianisme a la plaça pública. «L’ADN del cristià té dos aspectes 
essencials: d’una banda, la dimensió de la transcendència i, de l’altra, l’amor als més 
necessitats. Aquest amor constitueix l’argamassa que serveix per construir el Regne de Déu 
i la fraternitat universal», va afirmar Elzo. I va afegir: «Els cristians som testimonis d’allò 
invisible que es concreta en l’amor al proïsme: allò visible.» L’il·lustre sociòleg va definir el 
cristianisme com «una religió històrica, atès que es basa en una figura històrica: Jesús de 
Natzaret». El ponent va subratllar que «els cristians no hem d’amagar les nostres creences a 
la sagristia». Ara bé, també va ressaltar que «més enllà de cristianitzar el món, els cristians 
hem de partir avui de l’evidència que vivim en un ambient de pluralitat religiosa. En un estat 
laic, on no es privilegien ni s’estigmatitzen les creences religioses, ha d’existir una neutralitat 
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religiosa». Fent referència al títol de la conferència, Javier Elzo va comentar que «els 
cristians s’han de poder fer visibles a la plaça pública, però no a la manera de gueto, o amb 
fuetades o fins i tot com a croats, intentant salvar el món». Per al sociòleg, l’actitud adient del 
cristià hauria de tenir quatre dimensions clau: la personal, la caritativa, la de denúncia de les 
injustícies i la propositiva, «de proposar i treballar per un altre tipus de societat». Elzo va 
criticar que «els catòlics depenem en excés de la figura del Papa, tant abans com ara. 
Necessitem un altre model d’Església, menys piramidal i més en xarxa». Va acabar la seva 
intervenció amb aquestes paraules: «Cal humanitzar la societat, treballant amb altres 
creients i amb no creients per tal que la nova societat no sigui una quimera sinó una utopia, i 
aconseguir així una societat més justa i fraterna.» 

Finalitat de l’estudi 

Enric Benavent i Marina Aguilar, membres de l’equip investigador de la Fundació Pere 
Tarrés que ha dut a terme la recerca, van explicar la finalitat de l’estudi. La recerca s’ha 
plantejat en dues fases. «La primera està basada en una metodología qualitativa. Durant 

l’any 2013, es van fer 
entrevistes en profunditat 
i tallers en els quals van 
participar més de 
quaranta entitats de tot 
Catalunya», va informar 
Marina Aguilar, técnica 
de recerca de 
Consultoria i Estudis de 
la Fundació Pere Tarrés. 
Aquesta primera fase 
s’ha centrat en els 
objectius següents: 
«Conèixer de què estem 
parlant quan fem servir 
l’expressió “entitats 
socials d’Església”, en 
quins elements es 

concreta la seva contribució social i quins són els seus reptes de futur.» 

Aquests propòsits conformen les bases per desenvolupar una segona fase de la recerca que 
es realitzarà durant l’any 2014 i que tindrà com a missió quantificar la contribució social 
d’unes tres-centes entitats. Enric Benavent va constatar els diferents trets que caracteritzen 
les entitats socials d’Església. «Aquestes entitats no fan proselitisme ni un anunci explícit de 
l’Evangeli en la seva actuació social. Això no obstant, s’hi palesa una preocupació per ser 
fidels als valors i als principis que els han inspirat», va expressar el professor de la Facultat 
d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Una altra particularitat és «la manera de fer 
pròpia, que matisa l’acció social», i que es tradueix en «la inquietud per les necessitats no 
materials de les persones ateses». I una tercera és que «al darrere de tota entitat social 
d’Església hi ha una comunitat (parròquia, moviment…), un grup de persones creients que 
fan una activitat lligada a una determinada opció de vida». 

Finalment, Marina Aguilar va citar vuit dimensions del treball que executen aquestes entitats: 
la complementarietat a l’estat del benestar, la contribució econòmica, la mobilització de la 
base social, la participación interna, el desenvolupament social i personal dels equips de 
treball, la incidència i transformació social, el desenvolupament comunitari des d’un treball 
col·laboratiu i l’apoderament i creixement personal dels destinataris de l’acció. 
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«El Cristianisme en la construcció d’Europa» 

Dissabte, 29 e març, tenia lloc el XVI Simposi de la Fundació Claret: «El Cristianisme en la 
construcció d’Europa». En aquesta notícia teniu algunes de les idees més rellevants que 
els conferenciants van destacar; tanmateix però, podeu reviure el Simposi complert en el 
nostre canal de vídeostreaming: www.livestream.com/claretcattv. 

Alfons Calderón, expert en relacions i comerç internacional, membre de Cristianisme i 
Justícia, i col·laborador d’ESADE, va fer una excel·lent síntesi de la història de la construcció 
de la Unió Europea, fins al dia d’avui, ressaltant les arrels cristianes i evangèliques dels seus 
grans forjadors: Benet de Núrsia, Ciril i Metodi, Caterina de Siena, Brígida de Suècia, Edith 

Stein, i Francesc d’Assís, i dels 
seus fundadors: Alcide de 
Gasperi, Konrad Adenauer, 
Paul-Henri Spaak, Jean Monnet, 
Robert Schumann i Jacques 
Delors. 

Calderon destacava que el 
model de conciliació sobre el 
qual es va construir Europa, és 
un model evangèlic que 
segurament hauríem d’adaptar 
avui en dia per consolidar 
l’actual Europa. 

L’expert apuntava que alguns 
grans reptes de futur serien; la 

relació de fraternitat entre pobles i països europeus, ja que segons ell, s’ha avançat 
moltíssim en llibertat i igualtat, però l’assignatura pendent continua essent la fraternitat entre 
nacions, i la necessitat de dibuixar «una ànima» europea, un relat que arribi a la societat, no 
un munt de folis escrits. Europa necessita estar unida perquè els problemes als quals ens 
afrontem avui en dia: immigració, terrorisme, corrupció… no tenen fronteres. 

Carles Boix, catedràtic de Ciència Política i Afers Públics a la Universitat de Princeton 
(EE.UU.), va centrar la seva valoració en el principi de tolerància del cristianisme, com a 
model per a la construcció d’una Unió Europea lliure, respectuosa entre els pobles i 
democràtica. 

Josep M. Puigjaner, assagista i escriptor, i Teresa Carreras, Presidenta de l’Associació de 
Periodistes Europeus de Catalunya, es van unir a Boix en la tertúlia-debat final: «Què pot 
aportar el cristianisme en la construcció d’Europa i amb quines condicions?». Puigjaner 
destacava que a Europa el Cristianisme s’està reduint a un ritme vertiginós, Déu ja no es 
troba al centre de la vida de les persones, però tampoc l’home hi és. En contraposició, hi ha 
un augment evident del voluntariat en qüestions socials, i la continuïtat de la tasca 
pedagògica cristiana en parròquies i escoles. Carreras, recordava la rellevant aportació de 
l’Abat Aureli M. Escarré (www.abatescarre50.cat) en la construcció d’una Europa 
democràtica amb les declaracions que va fer al diari francès Le Monde, unes declaracions 

Reviu el XVI Simposi de la Fundació Claret 

http://www.livestream.com/claretcattv
http://www.abatescarre50.cat/
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punyents perquè era la primera vegada que una autoritat de l’Església gosava plantar cara a 
la dictadura del general Franco. 

Recordeu que podeu viure de nou aquest Simposi al nostre canal de 
vídeostreaming www.livestream.com/claretcattv, o prement l’enllaç 
http://www.livestream.com/claretcattv/folder?dirId=acbfb816-579b-4406-8d70-f0b772232bdd 

 
 
 
 

 Vaig asistir al XVI SImposi Claret. La meva llibreta d’apunts no conté 
anotacions de les conferències, que es poden seguir íntegrament per 
livestream, com diu l’article anterior, sinó de reflexions i 
consideracions sorgides al llarg de la sessió. L’escolta sempre genera 
unes llavors, obre unes finestres, albira uns horitzons. En el meu cas, 
les anotacions són breus, gairebé esquemètiques. Com capses de 
regals que s’han de desembolicar a poc a poc. 
 
Col·laboració entre institucions 

El fet que el Simposi fos el resulta de la col·laboració interinstitucional (Claret i Cristianisme i 
Justicia) i intercongregacional (claretians i jesuïtes) és un signe més de la bona relació i 
esperit participatiu entre persones i grups que treballen en la mateixa direcció. Magnífic. La 
URC (Unió de Religiosos de Catalunya) treballa a favor d’aquestes sinèrgies. 
 
L’impuls transformador del laÏcat cristià 
L’esplèndida exposició, de forma i contingut, d’Alfons Calderon sobre l’aportació del 
cristianisme a la construccio d’Europa va implicar un repàs a una sèrie de biografies de 
primera magnitud. Laics compromesos, sense exhibició, mogut per conviccions profundes. 
Un camí suggerent per veure nous aspectes del laïcat cristià en els temps actuals. 
 
El batec profund de la utopia 
Una bona distinció entre utopia, que mobilitza les energies cap a una finalitat vàlida tot 
sabent que t’hi apropa encara que no hi arribis, i quimera, que confon els somnis amb la 
realitat i que acostuma a provoca funestes conseqüències. 
 
Portar la religió a la plaça pública 
Carles Boix aprofundeix 
admirablement els conceptes de 
tolerància. Em desvetlla interès per 
uns textos del filòsof John Locke i 
del teòleg ortodox Evdokimov. No 
tancar-se a una bombolla està clar, 
però com sortir a la plaça pública en 
un àmbit divers. Una tolerància 
sense silencis i sense imposicions. 
Aprendre a ser minoria. 
 
Un punt de confluència entre 
local i global 
El pensament en profunditat 

La meva libreta d’apunts en un Simposi 

http://www.livestream.com/claretcattv
http://www.livestream.com/claretcattv/folder?dirId=acbfb816-579b-4406-8d70-f0b772232bdd
http://www.livestream.com/claretcattv/folder?dirId=acbfb816-579b-4406-8d70-f0b772232bdd
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confronta la realitat pròxima quotidiana. Construir Europa va lligada a la idea de construir 
també Catalunya. Sorgeixen intervencions en aquest sentit. Teresa Carreras i Josep M. 
Puigjaner hi ajuden molt. 
 
Espais per pensar i dialogar 
El Simposi Claret ha sabut crear un espai de pensament i reflexió en un clima de total 
llibertat. Necessitem del tot aquests tipus d’espais per saber a on anem i no deixar-nos 
menjar per la voràgine dels esdeveniments. Felicitats per la iniciativa i esperem el XVII 
Simposi. 
 
La llibreta té més gargots. També les línies d’una intervenció meva a la taula rodona, però ho 
deixem aquí. 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 

 
Taula Rodona  

 
Acte de presentació del quadern del mateix 

títol que aborda la problemàtica de la 
violència sexual que pateixen les dones 

migrants. 

El proper divendres 4 d’abril tindrà lloc a 
Barcelona una taula rodona sobre migracions i 
violència sexual durant el qual es presentarà el 
quadern de Sonia Herrera “Atrapades als llimbs. 
Dones, migracions i violència sexual”, publicat pel 
centre d’estudis Cristianisme i Justícia. En ell es 
fa una dels processos migratoris des de la 
perspectiva de gènere i es denuncien els atacs i 
abusos que pateixen les dones migrants.  
 
Intervindran: 
Bárbara Tardón, responsable d'Incidència 
Política i Sensilibilització Social de la Fundació 
per a la Convivència ASPACIA. 
Mª Eugenia Blandón, activista feminista i 
integrant de la Xarxa de Migració, Gènere i 

Desenvolupament. 
Sonia Herrera, investigadora i especialista en estudis audiovisuals i gènere, autora del 
quadern sobre dones, migracions i violència sexual. 
Modera: Quim Pons, jesuïta, exdirector de la Fundació Migra Studium i coordinador del grup 
de voluntaris visitants al CIE de la Zona Franca. 
 
Divendres 4 d'abril a les 19h. Entrada lliure 
L'acte tindrà lloc a Migra Studium (c/ Palau 3, Barcelona). 
 

 Vídeo: Sonia Herrera presenta el quadern 
https://www.youtube.com/watch?v=vMedwxbRUOs 

“Atrapades als llimbs: dones, migracions i violència sexual” 

http://www.youtube.com/watch?v=vMedwxbRUOs
https://www.youtube.com/watch?v=vMedwxbRUOs
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Madrid, 27 de marzo de 2014 

(IVICON).- El comité 

organizador de la EIIR 

(Asociación de Encuentros 

Interconfesionales e 

Internacionales de 

Religiosos/as), fundado en 

1970, ha organizado el 35º 

Encuentro que tendrá lugar del 

12 al 18 de julio 2014, en Asís 

(Italia). 

Religiosos y religiosas, clérigos 

y laicos, hombres y mujeres de 

confesiones y nacionalidades diferentes quedan invitados a encontrarse y a compartir 

entre sí sus experiencias para ahondar en un tema esencial para la fe cristiana. El objetivo 

del encuentro consiste en tener un diálogo espiritual entre Oriente y Occidente. 

El tema de este Encuentro es “Llamados a la Santidad. El cielo está en vosotros, sed 

el cielo para vuestros contemporáneos”. Además de los momentos de reflexión, 

oración y trabajo en grupos, se pronunciarán las conferencias: 

· “Asís, lugar de santidad y lugar de peregrinación” (católico) 

· “El vínculo espiritual entre Clara y Francisco » (católico) 

· “Santos para todos: vivir en paz con todos y en armonía con la creación divina” 

(protestante) 

· “Santidad y  ecumenismo” (orthodoxo) 

Para más información e inscripciones pónganse en contacto con el Centro Ecuménico en 

el mail agueda@centroecumenico.org o en los teléfonos 91 367 58 40 o 625853651. O en 

la web: http://eiir.wordpress.com/ 

 

 

Madrid, 26 de marzo de 2014 (IVICON).- Del 2 al 9 de marzo, ha tenido lugar en 

Versalles, Paris, el Encuentro Anual del Comité Ejecutivo de RENATE (Red Europea de 

Religiosas contra la Trata). Han participado en dicho encuentro, Justa del Sol Hernando, 

de sección social, Area Justicia y Solidaridad, ya que CONFER pertenece a esta 

Fundación desde su creación, año 2009 y también Pilar Casas Navarro, Adoratriz, 

directora de la Fundación Amaranta y asociada a Renate desde hace un año.   

El XXXV Encuentro Interconfesional de la EIIR se celebrará durante el mes 
de julio en Asis 

Red de humanización contra la Trata 

http://eiir.wordpress.com/
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La Fundación RENATE tiene su sede en Holanda, y agrupa unas 100 religiosas y 

organismos propios, tanto de Europa del Este como de Europa Occidental. La finalidad es 

intentar frenar la dolorosa situación del Tráfico de personas, y para ello, “crear un puente 

de esperanza” entre los países de origen y países de tránsito o de destino: Europa 

Occidental.   

Los objetivos principales son:   

Trabajar en Red y bilateralmente según los países implicados 

Poner en marcha campañas de concientización social a nivel europeo 

Realizar trabajos y reflexiones conjuntas 

Compartir materiales, recursos y habilidades 

Afianzar los lazos con las Conferencias Europeas de Religiosas 

Facilitar formación y capacitación linguística a sus miembros 

Potenciar el trabajo en Redes de mayor difusión e incidencia política en Europa     

En las Jornadas de Versalles se han dado cita 23 personas, (Equipo Directivo y Ejecutivo), 

de 14 paises europeos. La 

mayor parte de las personas y 

entidades allí representadas, 

trabajan en este campo del 

Tráfico de personas. Fueron 

días de reflexión, estudio e 

intercambio de experiencias 

muy enriquecedoras. La 

presencia y la intervención del 

Coordinador General del 

Gobierno Francés, sobre temas 

de Trata, resultó de gran 

significado e iluminación: “Es 

imprescindible una política 

europea y bilateral, para poder 

atajar este fenómeno 

migratorio y de características 

especiales”, señaló, al tiempo que valoró la presencia de entidades religiosas en este 

trabajo de campo. 

También se valoró la Memoria del año 2013, se elaboró el Reglamento Interno de 

RENATE y se programaron  las fechas  para los próximos Encuentros.   

Entendemos que esta forma de trabajo en RED ayuda y aspira a empoderar a todas 

aquéllas voces que no son escuchadas, a luchar por el valor de la Dignidad Humana, y ser 

profecía valiente allí donde los Derechos Humanos no existen. 

Podemos visitar esta organización a través de la página web: www.renate-europe.net 
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FOESSA CONSTATA QUE LA FORTALEZA DE LAS RELACIONES FAMILIARES Y 
VECINALES EVITAN EL RIESGO DE FRACTURA SOCIAL 

Cáritas. 27 de marzo de 2014.- La calidad y fortaleza de las relaciones sociales en España 
son un recurso de vital importancia para evitar el riesgo de fractura social generado por los 
efectos de la crisis en los niveles de renta y de desigualdad. Esta es una de las 
constataciones más llamativas contenidas en el documento “Análisis y Perspectivas 2014” 
que la Fundación FOESSA y Cáritas han presentado esta mañana en Madrid.  

Fortaleza del capital social y relacional 

El análisis llevado a cabo por el Comité 
Técnico de FOESSA y que ve la luz bajo el 
título “Precariedad y Cohesión Social”, 
confirma que el capital social y relacional de 
la sociedad española no presenta indicios 
que indiquen que se esté viendo afectado por 
el deterioro significativo que sí se registra en 
ámbitos como el económico, la salud o la 
vivienda.   

Para los expertos de FOESSA, esto supone 
una oportunidad a la hora de construir una 
respuesta más solidaria y participativa a los 
efectos de una crisis que siguen siendo 
visibles, si se tiene en cuenta que durante 
2013 se ha consolidado la tendencia de 
pérdida de disminución del nivel medio de 
renta en España –un retroceso de dos puntos 
y medio desde 2010— y se han agudizado 
las diferencias de renta entre los hogares. 

Según los datos analizados en el documento, 
la renta media de la población española es, 
en términos reales, inferior a la que había en 
el año 2000, hasta el punto de que el nuestro 
se ha convertido en uno de los países de la 
Unión Europea donde la renta se reparte de manera más inequitativa. Además, las formas 
más severas de pobreza son las que más han aumentado con la crisis, llevando a nuestro 
país a los primeros puestos del ranking europeo en cualquier clasificación que se haga de 
indicadores de pobreza. 

Caída de las rentas y aumento de la desigualdad 

Al mismo tiempo, se da un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española, 
caracterizado por una caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, con 
un hundimiento de las rentas más bajas. Esto ha supuesto que el porcentaje de hogares sin 
ingresos haya crecido del 2% al 4% en el último trimestre de 2013 y que el número de 
hogares en esta situación haya pasado desde unos 300.000 a mediados de 2007 a casi 
700.000 a finales de 2013. 

Si más allá de pobreza económica hablamos de exclusión social, FOESSA comprueba cómo 
el empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la 

"Análisis y Perspectivas 2014" 
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población. Actualmente, solo 1 de cada 3 personas en nuestro país se encuentra libre de los 
35 problemas que se han identificado en el primer avance de resultados la Encuesta 
FOESSA, lo que suponen 16,5 puntos menos que en 2007. Ese núcleo central de la 
sociedad española que llamamos integración plena es ya una estricta minoría, mientras que 
el espacio social de la exclusión social --que era en torno a un 16,3% de la población en 
2007--, se ha intensificado notablemente hasta alcanzar al 25,1% de los hogares en 2013 

Un total de 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectadas en España 
por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de personas más que 
en 2007 (un incremento del 60,6%). 

Asimismo, 5 millones de 
personas se encuentran ya 
afectadas por situaciones de 
exclusión severa, un 82,6% 
más que en 2007. 

Retroceso en empleo, 
vivienda y salud 

No cabe duda de que son los 
ámbitos del empleo, de la 
vivienda y de la salud los 
que más han aportado al 
aumento de la fractura 
social: 

- La incidencia de los 
problemas de exclusión 
del empleo se 
multiplican por 2,5 y los de salud se duplican. Nada parece indicar que la 
implementación de la reforma laboral haya contribuido a la creación de empleo --que ha 
seguido destruyéndose después de su puesta en marcha-- ni a la reducción de la 
temporalidad de las nuevas contrataciones. 

- Los problemas de vivienda, que partían de un nivel relativamente elevado, se 
incrementan un 36%. 

- Es significativo el incremento de los hogares que para mantener su vivienda deben 
hacer un esfuerzo económico tan importante que los coloca en situaciones de pobreza 
severa una vez descontados los gastos de vivienda. 

- Y es también importante el aumento de hogares que presentan dificultades para 
comprar medicamentos. 

El papel nuclear de la familia 

En este contexto, sin embargo, existen indicadores que apuntan al mantenimiento de un 
gran recurso de capital social en la sociedad española, que es de vital importancia preservar: 
el papel desempeñado por la familia ha sido una muestra evidente de un poderosísimo 
elemento nuclear con el que cuenta nuestra sociedad para enfrentar las situaciones más 
complicadas. 

Aún con políticas sociales insuficiente y con escasa protección, la familia –y, en general, las 
redes sociales primarias y las relaciones entre la ciudadanía-- siguen resistiendo. Sufriendo 
el desgaste que implica la crisis, pero demostrando ser uno de los cimientos sobre los que 
construir. 
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¿Qué está en juego? 

En “Precariedad y Cohesión Social” se pone de manifiesto que ni la pobreza ni la exclusión 
social son exclusivas de esta época. Lo que la crisis ha evidenciado es el carácter 
contracíclico de nuestra economía, es decir, crece la pobreza en época de recesión, pero no 
se recupera en la misma medida en épocas expansivas. 

Sin duda alguna, es el modelo –como Cáritas y FOESSA vienen insistiendo desde hace 
tiempo– lo que corresponde revisar y, en concreto, si nuestro país apuesta firmemente por 
un modelo en el que la persona y su dignidad ocupen el lugar central de todas las 
prioridades, y donde el bien común marque la hoja de ruta. 

Como han señalado en la presentación del documento Francisco Lorenzo y Guillermo 
Fernández, coordinador y técnico, respectivamente, del Equipo de Estudios de Cáritas 
Española y de FOESSA, algunas de esas apuestas parecen haber quedado en el olvido. 

Así lo demuestra que durante 2013 no solo no se invirtieron los procesos que desde 2010 
vienen restringiendo el acceso a los derechos sociales, sino que se ha seguido avanzando 
por la senda de recortes en algunos bienes básicos, la pérdida de intensidad protectora de 
prestaciones sociales y la creciente exclusión de grupos de población de algunos servicios 
básicos de bienestar. 

En ese sentido, los expertos de FOESSA alertan de que la progresiva diferenciación 
ciudadana en el acceso a derechos básicos marcará nuestra estructura social en los 
próximos años que, en una visión muy sintética, muestra una tendencia que podría 
resumirse como de pobreza creciente y derechos menguantes. 

Otro camino es posible 

Se observa, asimismo, que la ciudadanía no acepta que ese deba ser el único camino 
posible, como demuestran algunos hechos: 
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- Entidades como Cáritas ven incrementarse el número de personas que se acercan a 
sus puertas para implicarse como voluntarias y como colaboradores. 

- Son muchas las organizaciones ciudadanas que han expresado en diferentes 
ocasiones que el gasto público en determinados ámbitos, debe ser considerado como 
una inversión social y no como un gasto a reducir. 

- Se consolidan determinadas iniciativas sociales o de economía solidaria, que dejan de 
ser prácticas marginales. 

Lo que está en juego no es el porqué de esta crisis, sino cómo queremos salir de la misma. 
En este sentido, la propuesta de Cáritas es la de salir todos y cada uno, juntos y sin que 
nadie quede abandonado a su suerte y a las injusticias de un modelo que claramente ha 
mostrado sus debilidades. 

Como los autores de “Precariedad y Cohesión social” insisten en recordar, no es posible 
esperar más para llevar a cabo medidas redistributivas que impulsen procesos de cohesión 
social. 

“Caminar hacia un modelo dualizado –asegura Francisco Lorenzo-- es aventurarnos a la 
falta de entendimiento y de convivencia. Es renunciar a la construcción de un proyecto 
común. Por el contrario, un compromiso firme por la cohesión social, por el ´rescate a las 
personas´, supondrá sentar las bases de una recuperación real que vaya más allá de 
algunos indicadores macroeconómicos”. “La sociedad recuperará la credibilidad en aquellos 
proyectos e instituciones que apuesten firmemente por ello”, añade. 

Para más información: http://www.caritas.es 
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S’ ha desfermat una polémica: 
Montoro: "Cáritas provoca un debate que no se corresponde con la realidad" 
ATLAS - 28-03-2014 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado sobre los informes de pobreza 
infantil de Cáritas, que sus datos "no se corresponden con la realidad" y sólo se basan en 
"mediciones estadísticas" 
Podem llegar l’original i seguir aquesta polèmica a les xarxes. No és un tema menor. 
 
 

 

“Precarietat i cohesió social”, un informe que fa pupa 

http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=7346
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.caritas.es/noticias_tags_noticiaInfo.aspx?Id=7346
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Setmana intensa  

A quinze dies de la Setmana Santa, encetem un període curull d’esdeveniments a 
l’Escola Cristiana o amb la participació de l’Escola Cristiana.  

Si bé ja us n’hem informat, us enumerem a tall de recordatori les accions més significatives i 
n’evidenciem el relleu:  

 Avui, dilluns 31 de març: Sessió informativa: novetats de la FP  

 Dimarts, dimecres i dijous: continuen les Sessions informatives sobre admissió 
d'alumnes i comissions de garanties a Lleida, Tarragona i Barcelona, convocades per la 
FECC i la CCAPAC  

 Dijous 3 d’abril: 3a Jornada d’Excel·lència a l’Educació, convocada per QualiCAT  

 Divendres 4 d’abril: Trobada a Montserrat dels alumnes que participen en el 
Projecte telemàtic Montserrat, un munt d'aventures, que organitza l’Escola Cristiana i 
l’Escolania de Montserrat  

 Dissabte 5 d’abril: Jornada de Professors de Religió Catòlica de les diòcesis 
catalanes, a Vic, convocada pel SIERC i la FECC  

 Diumenge 6 d’abril: Trobada familiar de l’Escola Cristiana de Catalunya, 
FestAMPA 2014, convocada per la CCAPAC.  
 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 507 31|03|2014 



23 
 

 

 
 
 

Isabel Andrés Fernández, provincial de les dominiques de l'Anunciata es troba a Filipines. La 
jove novícia Frela va rebre l'hàbit dminicà la nit de 29 de març i el dia 30 va fer la professió 
religiosa a l'Església parroquial de Sant Vicenc Ferrer de  Calamba City. 
Aquests són justament moments de la celebració, viscuts amb gran goig.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 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 
 
 

Dominiques de l'Anunciata: “Els carismes no tenen fronteres” 
 
 

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

Presentació d’un nou llibre sobre Josep Manyanet 

Exercicis Espirituals – Estiu 2014 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Catalunya hi ha un miler 
d'entitats d'Església que 
duen a terme acció social. 
Tenen com a principal missió 
millorar la qualitat de vida de 
les persones, però alhora fan 
una gran contribució a la 
cohesió del país. "L'acció 
social des de les entitats 
d'Església” és el títol d'un 
estudi promogut per la Xarxa 
d'Entitats Socials d'Església i 
dirigit per la Fundació Pere 
Tarrés. “Signes dels temps” 

entrevista Rafael Ruiz de Gauna, director de Formació, Consultoria i Estudis de la Fundació 
Pere Tarrés. 
 
Altres temes: 
- Aplec de l’Esperit 2014. Conversa amb Marisa Jiménez, directora del Secretariat 
Interdiocesà de Pastoral de Joventut, i Jordi Callejón, delegat de Joventut del bisbat de 
Girona. 
- “Patrimoni”: Església de Sant Pere de Vallferosa de Torà, a la Segarra. 

TV3 Signes dels Temps: «Les entitats socials d’Església» 
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Data: 6 d’abril de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

 

 
 

    ABRIL | 2014 

5 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb el P. Amedeo Cencini 

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 

 
 
 

 

 
 
 

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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