
    
 
 

Reemprenem la col·lecció «CEVRE», ara amb el nom d’«URC», que és fruit de la 
col·laboració entre l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya. N’anirem 

publicant diversos documents, testimonis i materials que ajudin els religiosos i 
religioses a viure els apassionants reptes que l’Esperit ens proposa en els temps que 

vivim, començant per l’Any de la Vida Consagrada 
 
«Alegreu-vos...» Carta als consagrats i 
consagrades vers l’any dedicat a la Vida 
Consagrada 
CIVCSVA 
 
Presentem una carta circular que la 
Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica (CIVCSVA) ha adreçat als 
membres d’aquests diversos Instituts i 
Congregacions com a preparació de l’any 
2015, any dedicat a la Vida Consagrada. 
Una celebració motivada pel 50è aniversari 
del document conciliar Perfectae Caritatis, 
que iniciava un profund i decidit procés de 
renovació de la vida religiosa a l’Església. 
L’Any de la Vida Consagrada s’obrirà el 30 
de novembre 2014 (I Diumenge d’Advent) i 
es clourà el 2 de Febrer de 2016 (Jornada 
de la Vida Consagrada). 
 
La Carta no pretén ser cap document 
doctrinal, sinó més aviat d’exhortació a la 
reflexió i la pregària. El títol («Alegreu-
vos!») ens remet clarament a l’exhortació 
apostòlica del Papa Francesc «La joia de 
l’Evangeli». Segons digué el Cardenal 
Braz de Aviz, Prefecte de la Congregació, 
en presentar la Circular: «El sentit d’aquest 
títol és meravellós, perquè la nostra vida 

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, 1 de maig de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Neix la col·lecció URC 
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ha de ser expressió d’una grandíssima joia; un consagrat o consagrada trist és millor que no 
existís. El nostre rostre ha de canviar, hem de trobar aquesta joia, no només a fora, sinó en 
el nostre interior». 
 
La Carta «invita a reflexionar sobre el temps de gràcia que tenim el goig de viure, amb la 
invitació especial que el Papa adreça a la vida consagrada». Ho fa a partir de textos bíblics i 
sobretot de missatges que el Papa Francesc ha anat adreçant als cristians en general i als 
consagrats i consagrades en especial amb motiu de diverses trobades i esdeveniments. 
  

La Carta consta de tres parts: la 
primera està centrada en la joia 
profunda que produeix en el cristià 
i, d’una forma característica, en el 
consagrat o consagrada, la crida 
personal de Jesús. La segona se 
centra en la missió de portar la joia 
de l’evangeli, especialment el seu 
consol i la seva misericòrdia, a 
tanta gent que ho necessita. 
Finalment, la tercera part 
reprodueix una sèrie de preguntes 
incisives que ha llançat el Papa 
Francesc en diversos escrits i 
intervencions i que volen provocar 

una seriosa renovació interior de la nostra vida per respondre millor a la nostra vocació i 
missió dins del poble de Déu i de la humanitat. La Carta acaba amb una referència i una 
pregària a Maria, «Mare de l’alegria» i «estrella de l’evangelització». 
 
El missatge central de Papa Francesc, recollit en aquesta Circular, és bon estímul per viure a 
fons la «joia de l’evangeli», però també una forta interpel·lació als religiosos i religioses per 
renovar la nostra vida, rescatar-la de la mundanitat, la consciència aïllada i 
l’autorreferencialitat, per centrar-la en Crist i, des d’ell, ser testimonis de fraternitat i «anar 
envers els qui esperen la Paraula de consolació, inclinant-nos amb amor matern i esperit 
patern envers els pobres i els febles». Ens invita a ser homes i dones audaços, de frontera, 
profetes, capaços de «desvetllar el món».  
 
Hem d’agrair al President i Secretari de la Congregació aquest document, tant pel seu 
contingut com per l’estil positiu i de proximitat que traspua. Desitgem que es faci realitat el 
que expressen al final de la introducció: «Aquesta Carta... vol iniciar una reflexió compartida, 
que permeti una confrontació lleial entre Evangeli i Vida. El Dicasteri obre així un itinerari en 
comú, lloc de reflexió personal, fraterna, d’institut, cap el 2015 –any que l’Església dedica a 
la vida consagrada–, amb el desig i l’objectiu de gosar fer decisions evangèliques, amb fruits 
de renovació, fecunds en l’alegria». 
 
Per afavorir aquest propòsit, posem a les vostres mans aquest llibret. Amb ell reemprenem la 
col·lecció «CEVRE», ara amb el nom d’«URC», que és fruit de la col·laboració entre 
l’Editorial Claret i la Unió de Religiosos de Catalunya. Hi anirem publicant diversos 
documents, testimonis i materials que ajudin els religiosos i religioses a viure els 
apassionants reptes que l’Esperit ens proposa en els temps que vivim, començant per l’Any 
de la Vida Consagrada. 

P. Màxim Muñoz Duran, claretià, president de l’URC 
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Unió de Religiosos de Catalunya 

TROBADA DE LA VIDA CONSAGRADA 

de CATALUNYA  

amb fra José Rodríguez Carballo, OFM, 
arquebisbe i secretari de la CIVCSVA 
2 i 3 de maig de 2014 

  
PROGRAMA DE LA VISITA A L’URC DE FRA. JOSEP RODRÍGUEZ CARBALLO, OFM, ARQUEBISBE I 
SECRETARI DE LA CIVCSVA (Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica) 
 

Primer moment 
2 de maig 

Col·loqui de Fra José Rodríguez Carballo, ofm, 
amb les superiores i els superiors majors 

Data 2 de maig de 2014, divendres 

Hora 11.30 – 13.30 

Lloc Sala Claret 
Claret c/ St Antoni M. Claret 45 - xamfrà c/ Nàpols – Barcelona 
Metro: L4 (groga) Plaça Joanic  
Bus: 20, 39, 45, 47 i H-8 

Destinataris Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, 
abadesses i priores, delegades i delegats, vicaris i delegats episcopals 
de Vida Consagrada 

Inscripció Activitat gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
E-mail (cognom i nom | congregació | càrrec) a: 
sec.urc@confer.es 

  

Segon moment 
3 de maig 

Trobada amb la vida consagrada 
Eucaristia i conferència-col·loqui 

Data 3 de maig de 2014, dissabte 

Hora 10.00 Eucaristia 
11.00 – 13.00 Conferència – col·loqui 

Lloc Carrer Sagrat Cor, 25 – 08034 Barcelona 
Ferrocarrils catalans: Parada Reina Elisenda i Parada Sarrià-Via 
Augusta 
Bus: V7  (Parada Via Augusta), 22 (Parada Plaça Sarrià), 66 (Parada 
Major de Sarrià- Ramón Miquel i Planas) i V3 (Parada Av. J.V. Foix- 
Ramón Miquel i Planas) 

Pàrquing Accés vehicles particulars: 
● Entrada principal per c/Sagrat Cor, 25.  
   (Té l’aforament limitat, uns 20 vehicles) 
● Entrada per c/ Ràfols, 13-15 i sortida per c/ Ramón Miquel i Planes 

Destinataris Les persones consagrades interessades. Aquesta trobada esdevé una 
gran oportunitat de pregària i reflexió sobre la vida consagrada a casa 
nostra. Per això, s’anima a participar-hi amb joia i massivament. 

Inscripció Activitat gratuïta – Serà imprescindible la inscripció. 
E-mail (cognom i nom | congregació) a: urc.info@gmail.com 
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22 d’abril, dimarts de Pasqua, va començar a Roma el 45º Capítol General de l’Institut dels 
Germans de les Escoles Cristianes sota el lema “Aquesta obra de Déu és també la 
nostra”. 
 

En 1694 Sant Joan Baptista de La Salle va convocar a aquella naixent comunitat de 
religiosos Germans a París. Avui, 320 anys després, els Germans de La Salle es tornen a 
trobar per triar un nou Superior General i definir els reptes i desafiaments per als propers set 
anys. 
 

Entre altres coses, el Capítol haurà de triar al Germà Superior General i al seu Consell i 
revisar la Regla dels Germans. Els treballs continuaran durant set setmanes i conclouran el 
dia 8 de juny, diumenge de Pentecosta. 
 

Podrem seguir tota l’actualitat del 45º 
Capítol General gràcies a la col·laboració 
dels germans que hi són a Roma i 
publicaran notícies, fotografies i cròniques 
en diversos canals: 

 Pàgina web de l’Institut: 
www.lasalle.org (disponible en 
castellà, anglès, francès i italià) 

 canal oficial de Youtube: 
https//www.youtube.com/user/LaSalle
Channel 
 

Els Germans de La Salle celebran el 45º Capítol General a Roma 

http://www.lasalle.org/
https://www.youtube.com/user/LaSalleChannel/featured
https://www.youtube.com/user/LaSalleChannel/featured
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 Facebook: https://www.facebook.com/lasalle.org  

 Twitter: @lasale_org 
 

A més, a la pàgina web de www.lasalle.cat hem habilitat una secció específica per publicar i 
seguir les notícies i aportacions més rellevants d’aquest Capítol General.  
 
Ja podeu trobar, en aquesta secció, dos de les ponències més importants que s’han fet 
aquesta primer setmana de treball.  

 Al·locució d’obertura del 45º Capítol General  

 Discurs del Germà Álvaro Rodríguez, Superior General 
 

Per a major informació, dirigir-se a H. Alberto Gómez (agomez@lasalle.org) o H. Jesús 
Martín (jmartin@lasalle.org). 
 
 
 
 
 
Tota la comunitat educativa de La 
Salle Catalunya li volem agrair la 
dedicació de tots aquests anys. 
 

Dilluns 14 d’abril de 2014 va arribar 
des de Roma el nomenament dels 
Visitadors Auxiliars dels sectors del 
Districte ARLEP de La Salle. 
 

 Visitador Auxiliar del Sector de 
Andalusia:  
Germà Juan González 
Cabrerizo. 

 Visitador Auxiliar del Sector de 
Bilbao:  
Germà José Román Pérez 
Conde. 

 Visitador Auxiliar del Sector 
de Catalunya: 
Germà Josep Guiteras i 
Llimona. 

 Visitador Auxiliar del Sector de Madrid:  
Germà Aquilino Bravo Puebla. 

 Visitador Auxiliar del Sector de València Palma: Germà José María Valero Moreno. 

 Visitador Auxiliar del Sector de Valladolid: Germà Andrés Corcuera Moral. 
 
El nostre Germà Superior General i el seu Consell han renovat per un període de tres anys, 
a partir del 1 de setembre. 
 
Tota la comunitat educativa de La Salle Catalunya li volem agrair la dedicació de tots 
aquests anys. Es un plaer per a tots acompanyar-li durant tres anys més. 
 
Moltes felicitats! 

Germà Josep Guiteras, Visitador Auxiliar del Sector de Catalunya 
per tres anys més 

https://www.facebook.com/lasalle.org
https://twitter.com/lasalle_org
http://www.lasalle.cat/
http://www.lasalle.cat/wp-content/uploads/2014/04/01-Alocuci%C3%B3n-de-Apertura-del-45.%C2%BA-Cap%C3%ADtulo-G.-1.pdf
http://www.lasalle.cat/wp-content/uploads/2014/04/02-Un-canto-de-esperanza-en-el-rebrotar-del-carisma-de-la-fundaci%C3%B3n.pdf
mailto:jmartin@lasalle.org
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La Casa Generalicia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en Roma acoge del 22 de 
abril al 8 de junio a 93 Hermanos para participar en el 45º Capítulo General de este Instituto. 
El Hno. Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General durante los últimos catorce años, 
inauguró las sesiones dando la bienvenida a los capitulares provenientes de 32 países. El 
Capítulo se reúne cada siete años y tiene como finalidad evaluar el pasado inmediato, 
identificar los nuevos retos y desafíos para el futuro y elegir el gobierno central que animará 
su vida y misión. En esta ocasión, los capitulares asumirán además la tarea de revisar las 
Regla y Constituciones del Instituto. El Consejo General tomó la decisión de que este fuera 
un Capítulo “sin papeles”. Toda la información es ofrecida en formato digital. 
El lema elegido, Esta obra de Dios es también la nuestra, está inspirado en una carta escrita 
hace exactamente 300 años por los primeros Hermanos y dirigida a San Juan Bautista de La 
Salle en un momento difícil en los orígenes aquel nuevo Instituto. 
La Eucaristía inaugural ha sido presidida por el Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto de la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. El P. 
Robert F. Prevost, de la Orden de San Agustín, ha presidido tres días de retiro centrados en 
el lema del Capítulo. 
La Salle es un Instituto de religiosos Hermanos que tiene como misión prioritaria el servicio 
educativo y evangelizador, con atención especial a los más necesitados. Sus orígenes se 
remontan a 1682. Hoy está presente en más de 80 países y cuenta con 4.485 hermanos, 
86.651 educadores y 938.690 alumnos. Juntos, Hermanos y Seglares Lasalianos, se 
consideran hoy garantía, memoria y corazón de una historia que iniciaron San Juan Bautista 
de La Salle y los primeros Hermanos hace más de tres siglos. 
Las noticias más relevantes de este Capítulo General son compartidas a través de nuestra 
página web, www.lasalle.org, disponible en español, inglés, francés e italiano.  

Els Germans de La Salle celebran el 45º Capítol General a Roma 
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Amb motiu del Primer de Maig, jornada reivindicativa internacional dels 
treballadors i treballadores, en la que tenim present la solidaritat dels 
obrers de Xicago de 1886 i les víctimes de la defensa dels drets 
laborals, els cristians i cristianes compromesos en el món obrer, 
manifestem públicament aquestes reflexions:  
 
1. Mirant la situació actual  
 La situació laboral que estem patint és cada vegada més 
degradada: augmenten els abusos flagrants en la contractació i les 
jornades laborals, els salaris indignes i l’explotació de la mà d’obra.  
 L’atur és una veritable calamitat social. Les situacions de 
desocupació tenen repercussions directes sobre la vida personal i 
familiar, provocant tensions, crisis i ruptures.  
 Els i les treballadores amb sous miserables i persones en atur 
amb baixes prestacions, o nul·les quan aquestes s’esgoten, estan en 
risc de quedar marginades de la societat i d’esdevenir víctimes de 
l’exclusió social.  
 La feina pels joves continua sent una raresa i per això molts, els 
més preparats, han d’agafar la maleta i buscar-se la vida fora del país.  
 Les persones treballadores immigrants veuen frustrat el seu 
projecte de vida quan perden la feina i no poden renovar els permisos 
de treball i residència. Per altra banda, en l’actual situació, el requisit 
d’un contracte de treball d’un any per obtenir el dret de residència i 
treball deixa a moltes persones immigrants sense la possibilitat de 
viure amb drets ciutadans.  
 Veiem com l’especulació financera i els governs, que actuen 
com a súbdits, van liquidant els drets humans i desintegrant els valors 
comunitaris.  
 Vivim un domini dels mercats especulatius. Se’ns vol fer creure 
que l’economia és el més important, i que hem de sacrificar-ho tot, fins 
i tot les persones i els seus drets més fonamentals.  
 El que vivim no és només una crisi, és la voluntat de fer marxa 
enrere en les conquestes socials, laborals i democràtiques. Les 
injustes mesures econòmiques, laborals i socials, amb l’excusa de 
poder sortir de la crisi, van directament a anul·lar els drets dels 
treballadors i treballadores. Volen que la por ens aturi i acovardeixi.  
 La desigualtat d’oportunitats i la precarietat que es dóna en 
alguns col·lectius de dones en tasques de la llar i la cura a les 
persones.  
 
2. Valoració d’aquesta realitat  
 El treball és un dret, no un donatiu de beneficència, ni una 
loteria. Una societat en què el dret al treball esdevingui nul o es negui 
sistemàticament no pot aconseguir ni la seva legitimació ètica ni la pau 
social.  
 En aquest sentit, el pensament social de l’Església és clar i 
precís: El treball és un dret fonamental i un bé per a la persona 
humana (Concili Vaticà II, Gaudium et spes, 26).  

Primer de Maig de 2014 
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 En la nostra societat, el treball juga 
un paper fonamental i decisiu en la vida 
personal, familiar i social. Quan el treball i 
les seves condicions es veuen 
profundament deteriorats, tota la vida 
personal, familiar i social es veu afectada 
negativament (La Pastoral Obrera de tota 
l’Església, p. 19).  
 L’adoració de l’antic vedell d’or ha 
trobat una versió nova i despietada en el 
fetitxisme dels diners i en la dictadura de 
l’economia sense un rostre i sense un 
objectiu veritablement humà”. (Evangelii 
Gaudium, 55).  
 Constatem que amb la crisi han 
augmentat les desigualtats socials. Cada 
vegada hi ha més rics amb més poder 
econòmic i més pobres amb més pobresa.  
 La política i els governs no poden 
dimitir de la seva funció fonamental de 
defensar els drets humans i socials més 
bàsics (el treball, l’habitatge, la sanitat, 
l’ensenyament) ni de controlar l’economia, 
que ha de ser un mitjà al servei de les 
persones i no a l’inrevés.  
 Si no hi ha democràcia econòmica tampoc hi haurà democràcia política. Si el sistema 
econòmic actual obliga a retallar els drets humans individuals i col·lectius, és que aquest 
sistema va contra els drets humans.  
 
3. Compromisos d’actuació  
 Defensar el dret al treball i els altres drets socials, amb els quals no s’hi pot jugar ni 
especular, per guanyar el terreny perdut, fent de la solidaritat i el compromís de defensa de 
les persones més maltractades, el centre de la nostra acció.  
 Col·laborar a fer prendre consciència que l’economia no pot ser mai un absolut i que 
ha d’estar sempre al servei de les persones, de la importància d’un treball digne per a tothom 
i dels drets dels més empobrits. Així com de la necessitat urgent d’una reforma profunda del 
sistema financer i monetari internacional, en la perspectiva d’una autoritat pública amb 
competència mundial.  
 Treballar a favor de les persones treballadores immigrades, des de la comprensió de 
ser tots una mateixa classe social que cerquem treball per guanyar-nos la vida amb dignitat, 
defugint i denunciant les actituds i ideologies que els veuen com una amenaça i la causa de 
la nostra situació d’empobriment.  
 Donar suport i demanar l’aprovació de la ILP Renda Garantida Ciutadana al 
Parlament.  
 
Com a seguidors/res de Jesucrist en el món obrer creiem que només els valors humans i 
socials són promesa d’una vida millor. I volem caminar a la llum d’aquest nou dia. 
 
MOVIMENTS OBRERS CRISTIANS DE CATALUNYA I BALEARS (ACO, GOAC, JOC, 
MIJAC), CAPELLANS OBRERS, RELIGIOSES EN BARRIS I DELEGACIONS DE 
PASTORAL OBRERA DE LES DIÒCESIS DE CATALUNYA. 
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II JORNADA DE COMUNICACIÓ 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

  

  

 
El dia 28 d’abril, dilluns, s’ha celebrat la II Jornada de Comunicació a la Sala Pere 
Casaldàliga de la Llibreria Claret de Barcelona. Caps de comunicació de diverses 
congregacions religioses, periodistes de mitjans i de l’àmbit universitari, responsables de 
pastoral juvenil s’han citat per reflexionar sobre “Com podem comunicar-nos amb els joves? 
Com es comuniquen ells?”. 
 
A l'hora de fer sentir la veu de la vida religiosa en el món juvenil ens preguntem: com ho fem 
per connectar amb els joves, la seva vida, les seves preocupacions, els seus anhels? Com 
ho fem per connectar la vida religiosa amb ells? Com comunicar-los els valors de l’Evangeli? 
Com crear punts de referència per als joves en l'àmbit de l'espiritualitat, del creixement com 
a persones, del compromís amb els més desfavorits? Potser, a més d'engegar alguna cosa 
nosaltres, hem de mirar com participem en les plataformes que els joves mateixos tenen 
muntades, o utilitzem els seus mateixos mitjans per estar connectats, comunicats (xarxes 
socials...). Tot això en definitiva ens fa plantejar el sentit de la vida religiosa en una societat 

Connexió és la clau 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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com la nostra. Ens cal, en aquests moments de profunda transformació, reflexionar sobre els 
nous horitzons que s’albiren. 
 
La conferència de María Ripoll i el col·loqui posterior ha estat molt suggerent. Tot seguint 
posem les indicacions per seguir la conferència en vídeo o en audio. Finalment, una sessió 
plenària ha permés intercanviar punts de vista i preveure línies de futur. 
 

http://www.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_0cf59c7b-b55b-4605-9cf4-
944c033409d9 
 

https://slidebean.com/p/0tCnssxXUU/Connexi-s-la-clau 
http://www.slideshare.net/Idelfonsa/connexioeslaclau 
 

Archivos (20 MB total): Maria Ripoll conferència.WMA i Maria Ripoll col•loqui.WMA  
Disponible hasta 7 de mayo de 2014  
Enlace de descarga: http://we.tl/XOFuIIdHK7 
 

 
COL.LOQUI,  al voltant  d’unes qüestions: 
 

1.  Quins punts de la conferència m’han resultat més suggeridors? 
Hem pogut constatar: 

 Que podem fer visible una presència que dialoga interactivament, no estem 
parlant a la paret. 
Amb tot, per arribar a aquest diàleg hem de canviar el llenguatge, hem 
d’escoltar 

 Hem de veure la visió 
que té la joventut de 
les coses, del món, 
escoltar-la, estar en 
els seus espais, els 
seus gustos, veure la 
seva visió i analitzar-
la. 

 En aquest món de la 
comunicació hem de 
saber cercar l’espai i 
saber fer missatges 
fragmentats. Analitzar i 
veure quin missatge 
pertoca a cada espai. 

 Hem de cercar el  
diàleg  entre persones interessants amb un estil natural, i des de l’experiència. 
Això arribarà molt més al jove 

 Sortir de la por i saber proposar una espiritualitat 

 Cercar accions que engresquin els joves des de dins i que el facin sentir-se útil 
(voluntariat...APS). 

 Seria bo crear un bloc on els joves poguessin reflectir què pensen, què volen, 
què diuen, quines són les seves inquietuds, reflexions pel que fa a  aquest 
tema 

http://www.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_0cf59c7b-b55b-4605-9cf4-944c033409d9
http://www.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_0cf59c7b-b55b-4605-9cf4-944c033409d9
https://slidebean.com/p/0tCnssxXUU/Connexi-s-la-clau
http://www.slideshare.net/Idelfonsa/connexioeslaclau
http://we.tl/XOFuIIdHK7


11 
 

 

2. Reptes que se’ns presenten en aquest camp de la comunicació amb els joves 

 Un canvi de cultura dins de les congregacions com a treball previ que ens ajudi 
a veure on estem, què pensem..... 

 El tema es planteja com una opció per a cada congregació: hi volem dedicar 
recursos, temps.......? 

 El repte de buscar testimonis de vida compromesa, experiències fortes de 
testimonis en el camp social, i comunicar amb els joves des d’ells. 

 El que hem fet avui, ens empeny a programar unes jornades amb un tema 
concret i més ampli, amb més temps de dedicació, que ens ajudin a tenir les 
eines i els plantejaments bàsics ben assentats. 

 El que estem compartint ens porta a plantejar-nos fer UN PLA DE 
COMUNICACIÓ. Constatem que hi ha un interès creixent. Moltes 
congregacions tenen un cap de comunicació, han invertit recursos, persones. 
Aquesta realitat ens pot ajudar a plantejar-nos un camí conjunt. 

 Amb tot, prèviament, es podria fer UN DIAGNÒSTIC, la foto d’on som; fer un 
mapa del nivell de comunicació de les congregacions. 

 És cert que el pla de comunicació és un tema personalitzat per a cada 
congregació, però podríem trobar elements comuns, criteris conjunts. 

 També constatem que el moment no és el més adient: moltes congregacions 
tenen la seu central fora de Catalunya. 

 El repte que ens presenten  aquestes realitats és saber capgirar-les i veure, 
més aviat, què ens aporten. Formular el tema en positiu. 

 Amb tot el que s’ha dit, PROGRAMAR unes jornades amb un contingut més 
ampli que el d’avui, i amb més temps de dedicació sembla  una necessitat. 

Síntesi elaborada per Sor Maria Arrese 
 
 
 
 
 
 Hermanas Franciscanas 
Misioneras de la Natividad de 
Nuestra Señora (Darderas)  
 
Celebración de los 100 años 
de Aprobación Pontificia de la 
Congregación por el papa san 
Pío X 
 
La Eucaristía tenrà lugar en la 
iglesia de Velén, presidida por el 
cardenal Lluís Martínez Sistach, 
el 9 de mayo 2014, a les 17,00. 
 
Calle del Carmen, 2 - Barcelona 
 
 
 
 
 

Maria Antonia Valencia: “Cada nou dia és una gràcia” 
Darderes, 100 anys de l’aprovació pontifícia 
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ADHESIÓ A JESUCRIST 
 

Pau i Bé! La primera de les característiques de 
l’espiritualitat franciscana és la nostra adhesió a Jesucrist. 
Tant el nostre seràfic pare sant Francesc, com la nostra 
seràfica mare santa Clara, van identificar-se al Crist pobre 
de Betlem, al Crist sofrent del Calvari i al Crist triomfant i 
gloriós del Sagrari. 

Fa anys que estem cercant  camins que ens ajudin a sortir 
de la crisi de vocacions que patim. El nostre camí és Crist. 
Ell és la solució a totes les crisis. Posem-nos confiadament 
a les seves mans i fem tot el que estigui de la nostra part 
per viure la Vida Nova del Crist Ressuscitat. 

Adherim-nos, identifiquem-nos tant com poguem a la Vida 
del Crist i la nostra vida esdevindrà llum i guia per a tants i tantes que cerquen la vida 
veritable. 

Desvetllem la Vida Nova del Crist en cadascuna de les nostres vides i serem com una flama 
viva que mena cap a la llum i a la vida de l’Evangeli que és en definitiva l’objectiu de la 
nostra vida i vocació: Viure el sant Evangeli de Ntre. Sr. Jesucrist, en pobresa, obediència i 
castedat. 

Siguem veritablement frares  que encarnem Crist i el seu Evangeli en els nostres  convents i 
sobretot en la nostra vida.  

Us desitjo una bona Pasqua i la Vida Nova del Crist Ressuscitat 

AL·LELUIA  
Fra Josep Gendrau i Valls ofm 

Ministre Provincial 
 
 

AL.LELUIA 
 

1. - El deure, sense amor, et fa estar de mal humor.  
2 . - La responsabilitat, sense amor, et fa 

implacable. 
3 . - La justícia, sense amor, et fa dur. 

4 . - La intel·ligència, sense amor, et fa cruel. 
5. - L’amabilitat, sense amor, et fa hipòcrita. 

6. - L’ordre, sense amor, et fa complicat. 
7 . - L’honor, sense amor, et fa arrogant. 

8. - El posseir, sense amor, et fa avariciós. 
9 . - La fe, sense amor, et fa fanàtic. 

10 . - Una vida sense amor no té sentit. 
 

AL.LELUIA 

Visquem la vida nova del Crist Ressuscitat 
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'Supone una muestra de la cercanía y el cariño del Papa por la figura de Teresa de 
Jesús', destaca el vicario general de la Orden 
Por Iván de Vargas 
 

MADRID, 28 de abril de 2014 (Zenit.org) - La declaración 
de 2015 como Año Jubilar Teresiano ha llenado de "una 
profunda alegría y enorme ilusión" a la Orden de los 
Carmelitas Descalzos, de la que es fundadora santa 
Teresa, y a la Fundación V Centenario, creada para 
conmemorar los 500 años de su nacimiento y convertir 
esta efemérides "en una oportunidad excepcional para 
realizar una reflexión actual sobre su pensamiento, su 
vida y su obra". 

Tanto la Orden como la Fundación V Centenario, han 
agradecido "muy sinceramente" este reconocimiento al papa 
Francisco, según ha informado hoy la agencia de la 
Conferencia Española de Religiosos (IVICON) en un 
comunicado. 

Para el vicario general de los 
Carmelitas, padre Emilio 
José Martínez, la concesión 
de la gracia del Año Jubilar 

Teresiano "supone una muestra de su cercanía y de su 
cariño por la figura de Teresa de Jesús y, además, pone en 
evidencia el interés personal del Papa en la celebración del 
V Centenario". 

Desde la Universidad de la Mística y el Centro Internacional 
de Estudios Teresianos de Ávila, su director, el padre Javier 
Sancho ha subrayado que la decisión del Santo Padre 
"supone un aliciente y un impulso a la fe sencilla del pueblo, 
que en Teresa sigue descubriendo un modelo para su 
propia vida". 

Según el padre Sancho, "esta declaración es un estímulo 
para seguir preparando con mayor entusiasmo, si cabe, 
este acontecimiento, que esperamos sea un impulso para 
una vivencia de la fe más comprometida con la realidad de 
los hombres y mujeres de hoy". 

Por su parte, la Fundación V Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús "quiere mostrar su alegría y 
agradecimiento por el gesto del papa Francisco", a quien invitó a visitar España en una 
audiencia concedida en el Vaticano el pasado mes de febrero. 

El director general de la Fundación, José Luis Vera Llorens ha explicado que la declaración 
de 2015 como Año Jubilar Teresiano tiene un profundo significado: "estamos ante un tiempo 
especialmente dirigido a la reconciliación, a la solidaridad, a la esperanza y a la justicia 
social, valores todos ellos que Teresa llevó y lleva en su vida y en su legado y que sin duda 

Los Carmelitas agradecen a Francisco la declaración del Año Jubilar 
Teresiano 

http://www.zenit.org/?utm_campaign=diariohtml&utm_medium=email&utm_source=dispatch
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identifican a Teresa como la mujer y la santa excepcional y universal, cuya enseñanza y 
pensamiento es plenamente contemporáneo". Para Vera Llorens, "este Año Jubilar ayudará 
a que todas las personas, creyentes o no, puedan conocer y servirse de la espiritualidad de 
Teresa para vivir mejor consigo mismos y con los demás". 

El decreto de la Penitenciaría Apostólica, por el cual el Pontífice concede el Año Jubilar 
Teresiano para toda España, desde el día 15 de octubre de 2014 hasta el 15 de octubre de 
2015, fue comunicado el pasado 24 de abril por el obispo de Ávila, monseñor Jesús García 
Burillo, durante la eucaristía celebrada en la catedral de Ávila con motivo de la celebración 
de los 400 años de la beatificación de Santa Teresa. 

En los próximos meses, se comunicará cuáles serán los templos o santuarios jubilares 
donde los fieles puedan lograr la Indulgencia Plenaria tras la peregrinación teresiana. Los 
fieles que asistan a las celebraciones litúrgicas del Año Jubilar Teresiano, y cumplan con las 
condiciones previstas (verdadero arrepentimiento, confesión sacramental, comunión 
eucarística y oración por las intenciones del Papa), podrán obtener la remisión de la pena 
temporal de sus pecados. 

Las celebraciones del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa (1515-2015) 
comenzarán en su ciudad natal el próximo 15 de octubre y se prolongarán durante todo un 
año. Numerosos actos litúrgicos y actividades culturales servirán para conocer mejor la 
figura de esta mujer excepcional, una mística cuya talla espiritual e intelectual ha dejado una 
impronta indiscutible en la cultura universal.  

Por su parte, la Conferencia Episcopal sigue pendiente de que la Santa Sede confirme la 
esperada visita del papa Francisco a España con motivo de tan importante aniversario. Este 
viaje apostólico a tierras españolas podría producirse coincidiendo con la clausura del Año 
Jubilar en octubre de 2015. Otras fechas que se barajan son el propio día del Centenario (28 
de marzo de 2015) o durante el Encuentro europeo de Jóvenes (en agosto de 2015). 
 
 
 
 
 
Continuem la publicació d’una sèrie de deu 
capítols sobre actituds per ser feliç vivint 
l’Evangeli en nostre dia a dia, l’autora dels 
quals és Montserrat Viñas, l’abadessa del 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. El 
requadre final amb Orientacions per a la 
reflexió personal o per al diàleg en grup així 
com amb Compromís personal ha estat 
elaborat per la secretaria de l’URC. L’objectiu 
és convertir aquests textos tan suggerents en 
motiu de reflexió personal, diàleg comunitari i 
compromís per a aquelles persones o 
comunitats que així ho decideixin. 
El significat d’apotegma: “Sentència breu, 
instructiva, especialment l’atribuïda a una 
persona il·lustre” (DIEC2) o “Dicho breve y 
sentencioso; dicho feliz, generalmente el que 
tiene celebridad por haberlo proferido o 
escrito algún hombre ilustre o por cualquier otro concepto” (RAE). 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 2 
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L’acolliment 
 

 (Lc 19, 2-10) “Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué: - Zaqueu, 
baixa de pressa, que avui m'haig d'hostatjar a casa teva. Ell baixà de pressa i el va acollir 
amb alegria”. 

Acollir i ser acollides és el que cada persona, 
cadascuna de nosaltres necessita per poder 
créixer, per la nostra maduració, tant a nivell 
humà com espiritual. Sense saber-nos i sentir-
nos acollides no podem viure, i al mateix temps, 
si no acollim privem als altres de viure. Aquí la 
comunitat de fe hi juga un paper molt important. 
Si ens sentim acollides, malgrat les nostres 
febleses i limitacions i també amb les nostres 
qualitats i dons que totes tenim, la comunitat es 
converteix, poc a poc, en un lloc ideal per al 
nostre progrés i per a la nostra llibertat sense engany. És aleshores que descobrim que en 
ella hi som acceptades i estimades de veritat per les altres, que comencem a acceptar-nos a 
nosaltres mateixes, cosa que ja sabem que demana un treball personal lent, però que és 
molt important. Antonio Blay diu que en “la relació humana jo sempre estic esperant quelcom 
de l’altra persona; estic esperant alguna cosa que m’ajudi, potser la seva aprovació, la seva 
acceptació, una lloança o admiració. Sempre espero ser acollit, espero que el que jo digui i 
proposi sigui acceptat o que la meva presència sigui reconeguda i valuosa per a l’altra 
persona”. És així com Déu ens acull i ens fa partícips del seu AMOR. Per altra part, acollint-
nos les unes a les altres, Jesús ens diu que és a ell que l’acollim  “»Qui us acull a vosaltres, 
a mi m'acull, i qui m'acull a mi, acull el qui m'ha enviat. Qui acull un profeta perquè és 
profeta, tindrà la recompensa dels profeta. Qui acull un just perquè és just, tindrà la 
recompensa dels justos. I tothom qui doni un got d'aigua fresca a un d'aquests petits només 
perquè és deixeble meu, us asseguro que no quedarà sense recompensa”. (Mt 10, 40-42) 

 

Apotegma 2 
Un germà va anar a trobar un anacoreta per compartir la seva vida espiritual. Van passar 

el dia junts i a l’acomiadar-se l’hoste va dir a l’ancià: “perdona’m, Pare perquè he trencat el 
teu silenci i l’observança de la regla”. Però l’ancià li digué: “No, fill meu, la meva regla és 
acollir-te i donar-te hospitalitat”.  

 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Dins de la jerarquia de les meves regles i normes, crec en la prioritat de l’acolliment 

com diu l’ancià anacoreta: “la meva regla és acollir-te i donar-te hospitalitat”? 
2. Com interpreto aquesta frase del text: “Sense saber-nos i sentir-nos acollits no 

podem viure, i al mateix temps, si no acollim privem als altres de viure”. N’estic 
segur? 

3. Què puc fer per acollir els germans o les germanes de la meva comunitat? I a les 
persones que ens visiten? 

4. Considero valuosa per a mi la presència dels meus germans o germanes de 
comunitat o, al contrari, programo la meva vida al meu aire? 

 

Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Què puc fer perquè cada germà o germana de la comunitat i 
també els nostres hostes se sentin acollits per mi? Acollo els altres amb amor i 
alegria? Em deixo acollir pels altres sense defenses ni fugides? Què puc fer aquests 
propers dies per practicar l’acolliment? 
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L' Església d'Algèria i Tibhirine a la llum de les intuïcions de Carles de Foucauld  
Perquè aquest títol o quelcom semblant? Simplement perquè he viscut en la pròpia pell 
les tres dimensions:  

1. He sigut el successor d'en Cristian a Tibhirine;  
2. On visc intensament les opcions de l'església Argelina   
3. Ara em toca animar les Fraternitats Foucauldianes d'Africa del Nord... 

Conferenciant P. Ventura Puigdomènech 
Actualment conviu a Algèria amb musulmans, no gaire lluny d'on va 
viure i va morir el beat Carles de Foucault 

Data 20 de maig de 2014, dimarts. 
Aquesta data coincideix amb el 18 aniversari de la mort dels monjos de 
Tibhirine. 

Hora A les 7 de la tarda 

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

Organitza L’URC i la Fundació Claret 

Destinataris Sessió oberta a tothom 

   

 
 
 
 
L’espiritualitat sempre ha estat present en la societat, però en els últims temps ha tornat a un 
primer pla. Des de moltes òptiques, s’invoca a l’espiritualitat com un plus d’excel·lència, com 
un signe de qualitat humana, com una mostra d’inquietud superior. Caldria convenir per a un 
diàleg fructífer definir-ne el significat. En reprodueixo dos: «Exercitació de l’esperit amb vista 
a la perfecció o l’enriquiment moral o religiós» (DIEC2) i «Modo de vivir arreglado a los 
ejercicios de perfección y aprovechamiento en el espíritu» (RAE). Hi ha uns quants elements 

Una espiritualitat amputada 

P. Ventura Puigdomènech: “L' Església d'Algèria i Tibhirine a la llum de 
les intuïcions de Carles de Foucauld” 
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comuns i uns quants matisos diferencials. No obstant, l’espiritualitat es pot convertir en una 
realitat difusa perquè, de vegades, amputa dos elements constitutius. 

Primer, una espiritualitat sense arrels, desvinculada de la seva font. Es tractaria d’una 
realitat espontània que no és el fruit d’un origen profund ni la conseqüència d’una vitalitat 
interior. Es redueix a un desig del jo sense 
capacitat de transcendència. Aquest fet 
converteix l’espiritualitat en una actitud 
autoreferencial. Les persones que s’ajusten a 
aquests paràmetres pugnen per l’autorealització, 
llegeixen llibres d’autoajuda, s’apunten a 
cursos... De manera tan inconscient com 
progressiva, es consolida una actitud narcisista. 
S’utilitzen miralls. No s’obren finestres. A poc a 
poc, s’adopten postures de superioritat moral. Es 
realitzen exercicis, ritus i celebracions... Els més 
aprofitats entreveuen que hi ha alguna cosa més 
i es refugien en plantejaments transpersonals. 
La proposta de Pau dóna la volta a aquest 
concepte d’una espiritualitat autoreferencial: 
«Estic crucificat amb Crist. Ja no sóc jo qui visc; és Crist qui viu en mi» (Ga 2,19-20). La 
imatge del crucificat representa l’antítesi de la persona replegada sobre ella mateixa. Mans i 
peus clavats en obertura total impedeixen tancar-se en ell mateix. La font, Crist, traspassa la 
realitat del jo. 

Segon, una espiritualitat desencarnada, vaporosa, que es lliura de les realitats 
concretes de la vida. Reprodueix la visió neoplatònica en reduir la persona a l’ànima i en 
considerar que el cos és negatiu. És a dir, considera que els aspectes materials, les 
dimensions institucionals... es troben totalment allunyades de l’espiritualitat. Van per lliure. 
Es construeixen el seu propi món. Eviten els inconvenients i els límits del que és material. 
Resulta tan fàcil creure en Déu sense creure en l’Església, elaborar una vida personal 
prescindint dels altres. Enalteixen la filiació, però prescindeixen de la fraternitat. Volen pel cel 
de la mística, però són incapaços d’aterrar. El contacte amb la realitat, posar els peus a 
terra... no és divertit, però és la prova que contrasta la veracitat de l’espiritualitat. Com l’infant 
que és feliç mentre es gronxa i que es nega a baixar del seu somni infantil. 

El desafiament: viure una espiritualitat plena, sense amputacions ni succedanis. 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 

El P. Abat de Montserrat ha presidit la diada literària montserratina anual, que en aquesta 
ocasió s’ha celebrat al Palau Robert de Barcelona 
 

Josep M. Fonalleras, Carles Camps, Mercè Ibarz, Magí Sunyer, Norbert Martínez i la 
Mostra d’Igualada, guardonats amb els Premis Crítica Serra d’Or 2014 

 
El P. Josep Massot ha recordat Max Cahner, Albert Manent, Josep M. Castellet, 

Sebastià Benet i Modest Prats, i ha desitjat “que la nostra cultura pugui continuar 
donant mostres de vitalitat i que fem passes endavant amb coratge i amb imaginació, 
sense deixar-nos endur pel pessimisme ni pel desànim que massa sovint s’encreuen 

en el nostre camí” 

Premis Crítica Serra d’Or 2014 
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Barcelona, 30 d’abril de 2014. Josep 
Maria Fonalleras ha estat guardonat 
amb el Premi Crítica Serra d’Or 2014 
de Novel·la per l’obra Climent. Carles 
Camps Mundó s’ha endut el de 
Poesia per L’oració total; Mercè Ibarz 
el de Narració per Vine com estàs; 
Antònia Tayadella, el d’Estudis 
Literaris per Sobre literatura del segle 
XIX; i Dolors Udina el de Traducció, 
per La senyora Dalloway, de Virginia 
Woolf. Aquests són els cinc guardonats 
de la categoria de Literatura i Assaig. 
 
Dins l’apartat de Recerca, el Premi 
Crítica Serra d’Or 2014 de Recerca 
(Humanitats) ha estat per l’obra 
Francesc Pelai Briz: entre la literatura i 
l’activisme patriòtic, de Ramon 
Panyella i Ferreres; el de Recerca 
(Altres Ciències) per a Devots i 
descreguts. Biologia de la religiositat, 
d’Adolf Tobeña; mentre que el de Catalanística és per a Jad Hatem, per El temps en la 
poesia catalana contemporània. 
 
Els premiats en la categoria de Teatre han estat per a Magí Sunyer, que s’endú el de Teatre 
al text de teatre català donat a conèixer per l’estrena o l’edició de Safira; el de Teatre a 
l’espectacle teatral per a Llibert de Gemma Brió, dirigit per Norbert Martínez; i el de Teatre 
a l’aportació més interessant a La Mostra d’Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil. 
 
Finalment, els guanyadors en la categoria Literatura infantil i juvenil han estat: l’obra 
Salvador Espriu, amb text de Pep Molist i il·lustració de Jordi Vila Delclòs, que s’emporten 
l’Infantil; Pau Joan Hernández ha estat premiat amb el Juvenil (Creació) per La balada del 
funicular miner. I M. Carme Bernal i Carme Rubio han aconseguit el Juvenil 
(Coneixements) per la col·lecció Tant de gust de conèixer-lo, senyor... 
 
Aquest migdia s’ha celebrat al Palau Robert de Barcelona la 48a edició dels Premis Crítica 
Serra d’Or, que ha estat presidida pel P. Abat de Montserrat, Josep Maria Soler. Les obres 
premiades corresponen a les més destacades de les publicades l’any 2013, i sense que 
s’hagin presentat a concurs. Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen 
dotació econòmica i consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el 
lliurament d’una serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep Massot 
i Muntaner. 
 
 El P. Josep Massot denuncia “les agressions constants al català per part 
d’organismes estatals” 
 
El P. Josep Massot ha començat la seva intervenció en l’acte recordant les persones 
vinculades a Serra d’Or que ens han deixat recentment: Max Cahner, Albert Manent, Josep 
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M. Castellet, Sebastià Benet i Modest Prats. Precisament quan ha honorat la memòria 
d’aquest últim, que estava “especialment preocupat, com a bon lingüista i com a excel·lent 
coneixedor de la història de la literatura, pel futur de la nostra llengua i de la nostra cultura”, 
el P. Massot ha insistit en un tema que “cada vegada resulta més complex i més urgent”. 
“Ens neguitegen les agressions constants al català per part d’organismes estatals i per part 
del mateix Ministeri de Madrid que hauria de vetllar per totes les llengües i no només per la 
que, per un dret de conquesta iniciat al segle XVIII i refermat durant el segle XX, es 
considera lengua común”, ha dit el director de Serra d’Or. 
 
“Ens sorprenen desagradablement episodis esperpèntics com la creació d’un estrambòtic 

“lapao” –que vol substituir el nom de català de la Franja de Ponent o la campanya del PP 
balear per trencar la unitat de l’estàndard oral i per dinamitar el consens en matèria 
lingüística que s’havia aconseguit, a base de concessions mútues i de paciència infinita, a 
partir de la mort del general Franco. Ens intranquil·litzen les maniobres inacabables dels 
blaveros valencians, que ara fins i tot voldrien suprimir o domesticar una Acadèmia que no 
ha servit per a consagrar la suposada independència de la llengua valenciana, que alguns 
ignorants voldrien fer venir d’un suposat mossàrab i de la qual desconeixen la rica història, 
una història mil·lenària que ens ha fet conèixer a Europa a través d’homes com Ramon Llull, 
Ausiàs March, Joanot Martorell o sant Vicent Ferrer”, ha continuat el P. Josep Massot. 

 
“Com sempre, doncs, el nostre panorama cultural i nacional està carregat de boires i de 
núvols amenaçadors. Però alhora és un panorama esperançat, en el qual hi ha moltíssima 
gent que demana uns canvis radicals i un conjunt d’intel·lectuals responsables i ben 
preparats com mai no havíem tingut. La festa que celebrem avui és una bona mostra que la 
cultura catalana continua viva, que hi ha escriptors importants en totes les matèries, que hi 
ha excel·lents il·lustradors i homes de teatre, que hi ha editors que s’arrisquen a continuar 
empreses que duren des de fa temps o que tenen el coratge d’iniciar-ne de noves, i que hi 
ha un públic interessat en aquests camps, encara que no sigui tan ampli ni tan potent com 
desitjaríem i necessitaríem”, ha conclòs el director de Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, que ha donat l’enhorabona a tots els premiats, als seus editors o promotors. 
“Que la nostra cultura pugui continuar donant mostres de vitalitat i que fem passes endavant 
amb coratge i amb imaginació, sense deixar-nos endur pel pessimisme ni pel desànim que 
massa sovint s’encreuen en el nostre camí”, ha afegit per acabar el P. Josep Massot. 
 



20 
 

 

Els jurats de les quatre categories 
 
El jurat de l’apartat de Literatura i Assaig ha estat format per Àlex Broch, Lluïsa Julià, Marta 
Nadal, Vinyet Panyella i Josep M. Ripoll. El de l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume 
Aulet, Joan B. Culla, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols i Joandomènec Ros. Joan-
Anton Benach, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares, Anna Pérez Pagès i Núria 
Santamaria han constituït el jurat de Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, 
també per encàrrec de Serra d’Or, l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, 
Joan Portell i Núria Ventura. 
 
 
 
 

 
9.30 h Presentació de la Jornada. 

 Dr. Armand Puig i Tàrrech, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya 
9.45 h Ponència 

“L’identità, lo statuto e la crisi della comunità di Gesù il Messia, Figlio di Dio” 
 Dr. Rinaldo Fabris, professor de l’Studio Teologico Interdiocesano del Seminario 
di Udine, Trieste e Gorizia 

10.45 h Pausa 
11.00 h Ponència 

 “La missione della comunità dei discepoli di Gesù, inviati a Israele e alle nazioni” 
 Dr. Rinaldo Fabris 

12.00 h Pausa 
12.15 h Ponència 

“Israel i l’Església en 
l’Evangeli segons Mateu” 
 Dr. Armand Puig i Tàrrech 

12.45 h Ponència 
“El discipulatge femení en 
l’Evangeli segons Mateu” 
 Dra. Begonya Palau, 
professora de la Facultat 
de Teologia de Catalunya 

13.15 h Diàleg 
13.30 h Cloenda de la Jornada 
 
 

 
 

 
El SAF ha iniciat el projecte de 
micromecenatge del concert UNA 
VIDA ENTRE GUERRES. Agnès, 
abadessa de Sant Pere de les Puel•les 
1693-1715 a la plataforma Verkami. 
 
Amb aquesta iniciativa el SAF intenta 
recollir part del finançament que 
necessita per poder dur a terme aquest 

Jornada Acadèmica: “L’Evangeli de Mateu” 

Facultat de Teologia de Catalunya, 8 de maig de 2014 

SAF: “Una vida entre guerres” 

http://federaciobenedictines.us3.list-manage.com/track/click?u=d208f037c1306c83ba416b5f8&id=79b21de031&e=0ea5eef0db
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concert-espectacle que s'emmarca dins els actes de celebració del Tricentenari. 
 
Un concert-espectacle on l'abadessa Agnès ens narrarà la seva vida a través de la música 
polifònica de la Catalunya de la segona meitat del segle XVII i la primera del XVIII, i també 
del cant gregorià que les monges de Sant Pere de les Puel•les cantaven en els seus actes 
litúrgics. Per això, en aquesta ocasió, s’han recuperat peces totalment inèdites dels 
cantorals emprats per la comunitat de Sant Pere de les Puel•les durant el segle XVII i 
inicis del XVIII, que han restat en silenci durant segles en el seu arxiu fins a dia d’avui. 
 
Descobriu el projecte i les recompenses que oferim pels nostres mecenes entrant a la 
pàgina del projecte http://vkm.is/vidaentreguerres. 
 
Totes les entrades del concert s’oferiran a través de les recompenses de werkami. 
 
 

 
 

 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 Germà Álvaro Rodríguez Echeverría, Superior General dels 
Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) 

50 
Títol UN CANTO DE ESPERANZA EN EL “REBROTAR” DEL 

CARISMA DE LA FUNDACIÓN.  
Amb motiu de l’obertura del 45 Capítol general de La Salle, que té 
per lema: ““Aquesta obra de Déu és també la nostra”. 

Data 22 d’abril de 2014 

Font http://www.lasalle.cat/wp-content/uploads/2014/04/02-Un-canto-
de-esperanza-en-el-rebrotar-del-carisma-de-la-
fundaci%C3%B3n.pdf 

Publicat 1 de maig de 2014 
 
 
 
 
 
 

Podeu trobar-ho en el document adjunt a la tramesa. 
 
 
 

 

Noves cotitzacions: una mesura molt negativa i molt mal plantejada  

Exhaurits els terminis legals per aplicar la cotització per a nous conceptes retributius -i no 
havent aconseguit de canviar la posició del govern de l’estat, tot i les moltes gestions 
realitzades pels representants de les titularitats de les escoles i pels sindicats-, l’associació 
de titulars d’escoles cristianes (APSEC) es va veure obligada a recomanar confeccionar la 
nòmina del mes d'abril conforme les disposicions previstes al RD Llei 16/2013. Així ho vàrem 
fer saber el dimecres de la setmana passada.  

L’aplicació d’aquesta mesura pot comportar una disminució en el líquid mensual a percebre 
per alguns treballadors i, a la titularitat, un sobrecost encara més gran en les cotitzacions 
socials a les quals ha de fer front.  

Un cant d'esperança en el “rebrotar” del carisma de la Fundació 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 510 28|04|2014 

 

http://federaciobenedictines.us3.list-manage1.com/track/click?u=d208f037c1306c83ba416b5f8&id=0c756b15f9&e=0ea5eef0db
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


22 
 

 

Com ja vàrem dir al gener, en el moment de saber-se la nova disposició, la considerem del 
tot desencertada i especialment lesiva per al sector educatiu. La política fiscal del 
govern de l’estat espanyol és devastadora. La reducció del dèficit públic, que no 
aconsegueixen controlar del tot, es fa sempre a costa dels mateixos.  

Mentre Espanya té immorals índex de frau fiscal, que el govern no sap o no vol atacar, el 
sistema fiscal espanyol i el de les cotitzacions socials, que sovint acaba funcionant com una 
extensió més del règim fiscal, són un desastre amb constants pedaços i una càrrega 
econòmica i de gestió molt feixuga que actua contra l’ocupació regular.  

Aquesta mesura que ara esmentem és un exemple més d’aquesta mala política i de mala 
gestió. A més de l’increment de costos, que no sabem com compensar, ens veiem obligats a 
aplicar-la sense disposar d’un reglament o d’unes orientacions precises que augmenten la 
inseguretat jurídica dels cotitzants. Un desastre! 
 
 
 

 

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),  
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. 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L'Església de Tarragona té una 
profunda empremta missionera a 
Ruanda. A la regió de Kampanga hi 
treballa des de fa molts anys el capellà 
tarragoní Josep Cabayol. La seva 
missió és ajudar la població a 
desenvolupar-se de forma individual i 
comunitària. Aquest mes de maig 
s’inaugurarà un nou centre de 
pastoral, formació i assistència social. 
“Signes dels temps” entrevista Josep 
Cabayol, missioner a Ruanda, i Jordi 

Figueras, vicari episcopal de l’arquebisbat de Tarragona.  
 
Altres temes: 
- Resum de la cerimònia de canonització dels papes Joan XIII i Joan Pau II. 
- 25 anys de la Fundació Joan Maragall. Conversa amb Ignasi Boada, doctor en filosofia i 
membre del patronat.  

 
Data: 1 de maig de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

  

    MAIG  | 2014 
1 dj Festa del Treball 

2  dv Trobada del secretari de la CIVCSVA amb els superiors/es majors 

3 ds Trobada del secretari de la CIVCSVA amb religioses i religiosos 

5 dl CEVRE – Formació inicial T3 | CEVRE – Trobada de formadors 

12 dl CEVRE – Formació inicial T3  

13 dm SIRBIR 

Agenda 

TV3 Signes dels Temps: «Missioner tarragoní a Ruanda» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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14  dc Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional: reunió a la Salle Comtal 

19 dl CEVRE – Formació inicial T3  

20 dm URC – Junta directiva 

26 dl CEVRE - Formació inicial T3  

29 dj 
Delegats Episcopals de Vida Consagrada 
Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional: reunió a l’URC 

 
 
 

 

 
 
 

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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