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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, 15 de maig de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Motors en marxa per a l’Any de la Vida Consagrada 
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per a l’Any de la Vida Consagrada 
 
Inici: 30 novembre 2014 
Final: 2 febrer 2016 
 
Intervenció del P. Luis Ángel de las 

Heras, president de CONFER 
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José Rodríguez Carballo, secretari de la 
Congregació per a la Vida Consagrada 

MARÍA-PAZ LÓPEZ Barcelona 

La Vanguardia, 11 de maig de 2014 
 
El primer nomenament a la cúria romana 
que va fer Francesc després de ser escollit 
Papa va ser el del franciscà espanyol José 
Rodríguez Carballo, a qui l’abril del 2013 va 
designar secretari de la Congregació per als 
Instituts de Vida Consagrada i Societats de 
Vida Apostòlica, és a dir, el dicasteri 
(l’equivalent d’un ministerio civil) vaticà per 
al milió i mig de religiosos i religioses del 
món. Rodríguez Carballo (Lodoselo, 
Ourense, 1953) era aleshores al seu segon 
mandat com a ministre general de l’orde 
franciscà dels frares menors (OFM), i 
presidia la Unió de Superiors Generals 
(USG). Carballo, especialista en Teologia 
Bíblica (estudiada a Jerusalem) i en 
Sagrada Escriptura (estudiada a Roma), va 
tenir una trobada el passat cap de semana 
a Barcelona amb la Unió de Religiosos de 
Catalunya (URC). 
 
Li ha dit el Papa què l’inquieta més de la 
vida consagrada? L’escassetat de 
vocacions? 

La veritat és que sobre escassetat de vocacions no n’hem parlat. Una cosa que preocupa al 
papa Francesc, i d’això sí que n’hem parlat, és la qualitat evangèlica de la vida consagrada. 
Li preocupa que la vida consagrada pugui perdre la grapa profètica que l’ha de caracteritzar, 
que per problemas interns com la falta de vocacions, sigui massa autoreferencial. Per a 
Francesc, la vida consagrada, com l’Església catòlica en general, ha d’estar en actitud de 
trobada i diàleg. I li preocupa el discerniment sobre noves vocacions. El preocupa que la vida 
consagrada, i també la sacerdotal, pugui convertir-se en refugi de persones que mai no 
haurien de formar part ni de l’una ni de l’altra. 
 
Quin tipus de persones? 
Persones sense vocació. En el discerniment vocacional cal estar atent a no confondre 
vocació amb conversió. Hi ha joves que, com que freqüenten un grup, o un santuari, o 
perquè la vida els porta a redescobrir el valor de la fe, de vegades pensen que tenen vocació 
religiosa o sacerdotal. Però una cosa és retrobar Crist, i una altra ben diferent és tenir 
vocació religiosa o sacerdotal. Per tant, fa falta discerniment i no deixar-se portar per la 
temptació ni del nombre ni de l’eficàcia.  
 

“El Papa insisteix que la dona ha d’ocupar llocs de responsabilitat” 

Carballo, al claustre del convent franciscà de Santaló, a 
Barcelona. Foto: XAVIER GÓMEZ. 
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El Papa no concep el món sense religiosos; així ho ha dit. Tenint en compte que 
representen dos terços de la vida consagrada, hi haurà per a elles un paper més 
rellevant? 
Jo crec que sí. El Papa insisteix que la dona ha d’ocupar llocs de responsabilitat. El nostre 
dicasteri està fent un esforç en aquest sentit, i és significatiu que en ell treballin més dones 
que en tots els altres dicasteris junts. El nostre és l’únic que té una sotssecretària, la 
religiosa Nicla Spezzati. I aquest càrrec és important perquè entra en el grup d’autoritats del 

dicasteri. 
 
Però és perquè hi ha dos sotssecretaris, 
oi? Un religiós i una religiosa. Atès el pes 
de les ordres femenines, que hi hagi 
sotssecretària és el mínim. 
Hi ha firmes a determinats documents que 
ha de fer el religiós sacerdot, perquè la 
jurisdicció va unida, almenys segons la 
interpretació actual, alministeri ordenat. Però 
això no impedeix que ella, com a 
sotssecretària, tingui veu i vot en tots els 
altres assumptes de la vida consagrada, 
sigui masculina o femenina. Però crec que 
es va arribar a tenir dos sotssecretaris per la 
immensa feina que té el dicasteri. 
 
Quin és el volum? 
Intentem acompanyar més d’un milió i mig 
de consagrats a tot el món. Crec que som el 
dicasteri que més documents produeix; no 
em refereixo només a documents doctrinals, 
sinó a cartes, papers, circulars. I després de 
la Secretaria d’Estat, som el dicasteri amb 
més personal. Però tornant a l’assumpte de 
les dones a l’Església catòlica, voldria dir 
que falta una teologia profunda, no motivada 
per una ideologia o per una altra, sobre la 

dona, feta per les dones. Allà hi ha el repte. A l’Església hi ha els qui encara consideren la 
dona com una “ajuda necessària”; i no es tracta d’això, sinó de responsabilitat en la presa de 
decisions. 
 
A Europa, per a què li serveix a un no creient que hi hagi religiosos i religioses? 
Una monja i un frare no només serveixen per als creients, sinó també per als no creients, per 
mostrar-los el camí de Déu. Si alguna cosa li falta a lanostra Europa és això, i com a 
conseqüència ve la falta de moltes altres coses, perquè quan Déu desapareix de la societat, 
o la societat tracta de marginar-lo, es produeixen situacions que tenen poc a veure amb la 
dignitat de la persona. 
 
El proper 25 de maig tenim eleccions europees. 
Negant les seves arrels cristianes, Europa s’està negant a simateixa, i s’està construint 
sobre sorra. Per això quan sacsegen els vents, aquesta Europa unida que tots volem, llavors 
trontolla. Perquè en comptes de certs valors que donen consistència a la convivència, es 
posen altres antivalors que la destrueixen. 

Experts en països i conflictes 
 
Els ordes religiosos són a gairebé tot el 
món, però aquest coneixement sobre 
països i conflictes no sempre és aprofitat 
per la Santa Seu, que concentra les seves 
relacions diplomàtiques a la seva xarxa de 
nunciatures. En la seva etapa de ministre 
general dels frares menors, Rodríguez 
Carballo conversava amb nuncis 
(ambaixadors del Papa), però no li consta 
si altres generals tenen o han tingut 
aquesta opció. “Els religiosos, i sobretot 
les religioses, tenen informacions sobre la 
vida dels pobles que no són fruit d’estudis, 
sinó de tota una vida; toquen la realitat en 
territoris de frontera, porten anys i anys en 
un mateix país”, diu Carballo. El franciscà 
gallec creu que “aquest coneixement no és 
prou valorat, i que l’Església, a les seves  
missions diplomàtiques, hauria d’utilitzar-lo 
més”. I recalca: “Els religiosos i religioses 
estan amb la gent més pobra, però moltes 
vegades toquen també a les elits a través 
d’obres sanitàries o educatives, i això 
compta”. 
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El secretari de la Congregació per a la Vida Consagrada visita els religiosos de 
Catalunya 

Eduard Brufau - Barcelona – Catalunya Cristiana 18 maig 2014 

La conversió del cor i la fidelitat evangèlica que predica el papa Francesc es van manifestar 
amb força a Barcelona el primer cap de semana de maig. Aquells dies, com un esclat 
primaveral, centenars de religiosos i religioses es van reunir al col·legi del Sagrat Cor del 
barri de Sarrià de Barcelona en la trobada de la vida consagrada de Catalunya. L’acte més 
multitudinari va tenir 
lloc el matí del 
dissabte 3 de maig, 
amb la visita de 
Mons. José 
Rodríguez Carballo, 
secretari de la 
Congregació per als 
Instituts de Vida 
Consagrada. 

Després de presidir 
l’eucaristia 
l’arquebisbe franciscà 
va pronunciar una 
conferència que 
davant la gran afluència d’oients, més de 300, es va haver de fer a la mateixa església del 
col·legi, exemple espaiós i bellíssim d’arquitectura neogòtica. Amb la seva intervenció el 
prelat va posar sobre la taula l’estat actual de la vida religiosa al món, amb totes les llums i 
totes les ombres, i va esbossar les línies directrius per a la fidelitat i la fermesa de la vida 
consagrada en el segle XXI. Entre els centenars d’oients hi havia expectació; Mons. 
Rodríguez Carballo és el «segon de bord» de l’organisme vaticà encarregat de la vida 
religiosa, al capdavant del qual hi ha el cardenal João Braz de Aviz, un dels vuit purpurats 
que assessoren el papa Francesc sobre el govern de l’Església i la reforma de la cúria. Les 
seves paraules, doncs, podien oferir una idea molt clara de com ha de ser la vida religiosa 
dins d’aquesta Església que el Papa argentí vol pobra, senzilla i autèntica. 
 
Llums i ombres de la vida religiosa 

El prelat vaticà va partir de tres pressupòsits explícits: el primer de tots, que la vida 
consagrada només té sentit des del descobriment de la persona de Crist, que ens ha estimat 

primer; el segon, que malgrat els moments difícils pels quals passa, la vida religiosa ha de 
continuar fructificant, i si per això cal sacrificar algun institut cal acceptar-ho i no fer-ne cap 
drama, i finalment, que la vida consagrada té llums i ombres, i que cal veure-les totes si no 
ens en volem fer una imatge distorsionada.  

Fet aquest preàmbul, Mons. Rodríguez Carballo va entrar de ple en la qüestió de l’estat 
actual de la vida religiosa assegurant que és complex i ambivalent. Manllevant una expressió 
de Benet XVI va advertir contra els «profetes del pessimisme»: «Alguns pensen que la vida 
religiosa va molt malament. Diuen fins i tot que és qüestió de temps que desaparegui... 
Aquesta és una visió miop!» El prelat va agafar tres termes de connotació negativa que a 
vegades es fan servir per descriure la vida religiosa avui —caos, nit fosca i ocàs— i els va 

Una mirada clarivident per a la vida religiosa 

Agustí Codinachs 
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donar la volta: el caos, va dir, també pot ser entès com el momento previ a la creació, la 
situació crítica prèvia a una situació nova; la nit fosca és realment una crisi profunda, no pas 
superficial, però cal que sigui una prova de purificació, i finalment l’ocàs, que pot ser 
interpretat com l’anunci de l’albada.  

Per descriure la situació actual de la vida religiosa el prelat va recorrer a una imatge bíblica: 
la dura travessa del desert, que finalment du a la Terra Promesa. Però per arribar-hi Mons. 
Rodríguez Carballo va assenyalar dues actituds imprescindibles: l’acte de sincerar-se i el 
discerniment. Assumint aquestes dues actituds, el prelat franciscà va convidar a superar el 
discurs purament estètic, a anar a fons, a no caure en l’activisme i a no fer de la vida 
religiosa una fugida pseudomística. El secretari de la Congregació de la Vida Religiosa va 
explicar que avui és el moment propici per fer un discerniment, «que no ha de consistir en 

anàlisis i prou, sinó que ha de 
transformar l’interior de la persona 
per tal d’obrir-se incondicionalment 
a la voluntat del Pare».  

L’arquebisbe vaticà va tractar també 
el tema dels fundadors i el carisma, 
sense estalviar crítiques a algunes 
actituds que considera nocives: «El 
discerniment s’ha de fer sota la llum 
del propi carisma... Però, atenció, el 
carisma no és tot el que fa o va fer 
el fundador, sinó tot el que li 
reconeix l’Església. La fidelitat 
sempre ha de ser creativa.» En 
aquest punt va fer una gran defensa 
del Concili Vaticà II davant d’intents 
de relativitzar-lo: «El Concili és un 

punt de partida que no es pot negociar. No hi podem buscar les causes dels mals, perquè 
seria negar la presència de l’Esperit Sant en l’Església. Per això cal anar amb compte amb la 
formació preconciliar i anticonciliar que es dóna en alguns instituts.» Igualment va alertar de 
l’enlluernament que provoquen alguns fundadors vius que semblen autoerigir-se en 
intèrprets de la voluntat de Déu. Contra aquesta temptació va sentenciar: «Menys Francesc, 
menys Ignasi, menys Antoni... i més Jesús!»Pel que fa al tema de les vocacions, Mons. 
Rodríguez Carballo va donar una xifra: a l’Església catòlica cada any unes 3.000 persones 
abandonen la vida religiosa. El prelat va admetre que és una xifra massa elevada que li 
produeix tristesa, i va insistir que les persones que demanen d’entrar al convent o al 
monestir han de rebre, per aquests ordre, una sòlida formació espiritual, intel·lectual i 
afectiva. L’arquebisbe vaticà va acabar anunciant la celebració l’any vinent de l’Any de la 
Vida Consagrada, els objectius del qual va resumir així: «Recordar el passat amb gratitud, 
viure amb passió el present i obrir-nos amb confiança al futur.» 

Per la intensitat dels aplaudiments va quedar clar que els oients havien rebut bé el contingut 
i l’esperit de la conferència, també les advertències i els seriosos tocs d’atenció cap a la 
vidareligiosa. L’honestedat de la intervenció del prelat va fer que en el torn de paraules se 
sentissin opinions marcades pel to sincer. No hi va faltar una pregunta sobre el paper de la 
dona a l’Església, a la qual Mons. Rodríguez Carballo va respondre que el papa Francesc 
treballa intensament perquè les dones, també les religioses, siguin més visibles i l’Església 
s’obri més a la feminitat. Pel que fa a la manera de concretar aquesta transformació va 
respondre: «Ja ho veurem.» 
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El 10 de maig va tenir lloc a Madrid la Jornada per a 
les CONFER regionals i diocesanes. La presentació va 
anar a càrrec de la germana Mª Victoria González de 
Castejón. El P. Luis Ángel de las Heras, president de 
CONFER, va motivar la jornada tot desenvolupant el 
tema: “Vers l’Any de la Vida Consagrada”. Agraïm 
haver posat a la nostra disposició el contingut de les 
diapositives de la seva exposició, que signifiquen un 
cert llençament de l’Any de la Vida Consagrada i que 
publiquem tot seguit. El germà Rufino Arconada Gil 
va comunicar la seva experiencia d’una exposició de la 
Vida Religiosa a una diòcesi. Les germanes Mª 
Rosario Ríos Álvarez, vicepresidenta, i Julia García 

Monge, secretària general van també intervenir, així com es van doanr informacions sobre 
aspectes d’economía i de la propera assemblea general. El germà Lluís Serra va fer-hi 
present l’URC com a secretari general. 
 
Camino del AÑO DEDICADO A LA VIDA CONSAGRADA 
 

1. HACER MEMORIA CON GRATITUD,  
2. ABRAZAR EL FUTURO CON ESPERANZA,  
3. VIVIR EL PRESENTE CON PASIÓN. 

Esquema de la intervención: 

I. Por dónde no conviene que caminemos 
1. Por el camino de la «autorreferencialidad». 
2. Por el camino de la nostalgia. 
3. Por el camino de la desesperanza o de la inseguridad. 

 
II. Por dónde conviene que lleguemos 

1. ¡Alegraos! 
2. Memoria agradecida. 
3. Futuro esperanzado. 
4. Presente apasionado. 

 
III. ¿De qué hablamos por el camino de nuestra vida? 

1. De lo que ha ocurrido estos años. 
2. De cómo esperábamos que iba a triunfar nuestro estilo de vida. 
3. De cómo podemos reconocerlo al partir el pan. 

I. POR DÓNDE NO CONVIENE QUE CAMINEMOS 
 

1. No por el camino de la «autorreferencialidad» (cf. EG 8, 94, 95) 
i. Un año dedicado a la vida consagrada puede hacernos pensar que es 

un año para nuestra promoción, para resarcirnos de lo que se nos ha 
menospreciado. 

ii. Puede sugerirnos también un año dedicado a la autocomplacencia. 
iii. O a mirarnos solo a nosotros mismos, pedir lo que necesitamos y 

engalanar la imagen de nuestro estilo de vida. 
 

Camino del Año dedicado a la Vida Consagrada 
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2. No por el camino de la nostalgia. 
i. También puede ser que nos dediquemos a mirar al pasado sintiendo 

nostalgia de los que fuimos: 
1. Muchos y jóvenes que se comían el mundo. 
2. Disciplinados y trabajadores sin competencia. 
3. Generosos en enviar misioneros y misioneras por todo el 

mundo… 
4. Tantos y tantas hermanas que se quedaron por el camino. 

 
3. No por el camino de la desesperanza o de la inseguridad cuando… 

a. Detectamos que falta integración entre relaciones y desarraigos, entre actividad 
y sosiego, entre cercanía y distancia en aspectos culturales y sociales. 

b. Constatamos una identidad no enteramente clarificada, no plenamente 
asumida, no satisfactoriamente vivida. 

c. Padecemos el desajuste entre la carencia de vocaciones y el elevado número 
de personas mayores que forman nuestras comunidades.  

d. Nos abruman la cantidad de obras que están bajo nuestra responsabilidad, la 
complejidad que conllevan y la impotencia para llevarlas. 

e. Hay perplejidad a la hora de dejar lo que tanto hemos acariciado.  
f. Hay miedo a desaparecer y retraimiento ante el reto del decrecimiento y 

adoptar la actitud de los “pequeños”. 

«Sólo gracias a ese encuentro —o reencuentro— con el amor de Dios, que se convierte en 
feliz amistad, somos rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad. 
Llegamos a ser plenamente humanos cuando somos más que humanos, cuando le 
permitimos a Dios que nos lleve más 
allá de nosotros mismos para alcanzar 
nuestro ser más verdadero» (EG 8). 

«Esta mundanidad puede alimentarse 
especialmente de dos maneras 
profundamente emparentadas. […] La 
otra es el neopelagianismo 
autorreferencial y prometeico de 
quienes en el fondo sólo confían en 
sus propias fuerzas y se sienten 
superiores a otros por cumplir 
determinadas normas o por ser 
inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado»  (EG 94). 

«Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas pero 
con la misma pretensión de «dominar el espacio de la Iglesia».  
En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, 
pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el Pueblo fiel de Dios y 
en las necesidades concretas de la historia. […]  
En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar 
conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, 
o en un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial. También 
puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena 
de salidas, reuniones, cenas, recepciones.  
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O bien se despliega en un funcionalismo empresarial, cargado de estadísticas, 
planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el Pueblo de Dios sino la 
Iglesia como organización.  
En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado, se 
encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas 

multitudes sedientas de 
Cristo. Ya no hay fervor 
evangélico, sino el disfrute 
espurio de una 
autocomplacencia 
egocéntrica» (EG 95). 
 
«Como ya dije, no he 
intentado ofrecer un 
diagnóstico completo, pero 
invito a las comunidades a 
completar y enriquecer 

estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Espero que, 
cuando lo hagan, tengan en cuenta que, cada vez que intentamos leer en la realidad actual 
los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Ambos 
son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la 
experiencia, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes 
nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias 
de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la 
nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de vida en el mundo actual» 
(EG 108). 
 
II. POR DÓNDE CONVIENE QUE LLEGUEMOS 

1. ¡Alegraos! 
 Por los caminos de la alegría en el encuentro con Cristo, 

propio del seguimiento evangélico. 
 Canto pascual de quienes seguimos al Crucificado-

Resucitado más de cerca. 
 La alegría del encuentro con Cristo en la Vida Consagrada. 
 Bocanadas de aire fresco. 

 
2. Memoria agradecida. 

 Hacer memoria en el contexto del 50 aniversario del Concilio 
Vaticano II. 

 Memoria de los dones recibidos. 
 En los seres humanos la experiencia, que permite dirigir la 

propia vida, proviene de la memoria.  
 No hay lugar, pues, para el olvido que provoca inexperiencia 

y deja al ser humano a la deriva en el mar de su existencia. 
 Esta memoria se transformada en fuerza de esperanza y de 

futuro. 
 

3. Futuro esperanzado. 
 Abrazar el futuro con esperanza. 
 Con la sabiduría de los y las más mayores. 
 Con la esperanza de los y las más jóvenes. 
 Con el trabajo admirable de los y las de edades intermedias. 
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FUTURO ESPERANZADO. MOTIVOS PARA LA ESPERANZA. 

 Nuestra preocupación de personas radicalmente insatisfechas. Mientras 
mantengamos el anhelo por algo superior y mejor, queda abierta la ventana a la 
esperanza. 

 El seguimiento de Jesús, que es caminar en la luz según el Espíritu, se traduce en 
iluminar, fermentar y salar este mundo que busca sentido, calidad humana y sabor de 
evangelio.   

 La disponibilidad carismática y misionera. El testimonio de tantos consagrados y 
consagradas, jóvenes, medianos y mayores, que viven con gozo el don recibido y lo 
hacen fructificar en el servicio a los que sufren, empobrecidos, marginados, sedientos 
de Dios, buscadores de paz, de verdad y de justicia. 

 La pobreza vivida como olvido de sí, como desprendimiento total, como anuncio 
inequívoco de la vida futura y, muy especialmente, vivida como compartir con quienes 
experimentan nuevas pobrezas en lugares de marginación. 

 La contemplación en la que se confiesa que “sólo Dios basta”, se reconoce todo lo 
bueno que nos rodea, se cultiva el asombro ante lo nuevo, se privilegia la admiración 
y se hace incesante la acción de gracias. 

 La misión puesta en el centro de la vida espiritual, en el apostolado, en el gobierno, 
en la formación y en la administración de bienes.  

 La búsqueda de una vida fraterna gozosamente vivida, continuamente reconciliada y 
generosamente alargada (hospitalidad y fraternidad universal). 

 La acogida de la cruz de Jesús en los que sufren y en nosotros mismos. 
 La oración incesante a quien nos ama y a quien servimos. 
 La efectiva comunión en todos los ámbitos y niveles con las otras vocaciones y 

ministerios.  Sobre todo, tener en cuenta a la mujer y valorar la misión de los laicos. 
 El pensamiento positivo e 

inclusivo, la integración de lo 
diverso, la concordancia de 
criterios y el empeño por la 
vida del mundo y el bien de 
la Iglesia.  

 La solicitud y atención a la 
persona, pues en ella se 
hallan los resortes más 
vigorosos para salir de los 
momentos cruciales de 
aprieto y de crisis y para 
superar todo cansancio o 
estancamiento.  

 La memoria como visión de 
futuro. El repaso de la 
historia de la humanidad, de 
la Iglesia, de la vida consagrada y apreciar los hechos inverosímiles, las gestas que 
conmueven, las hazañas heroicas de los santos fundadores.  

 La contemplación de la vida de Jesús, de los Apóstoles, de los fundadores/as para 
sacar consecuencias de cómo cruzaron el umbral de lo visible y razonable y descubrir 
dónde estuvieron sus apoyos para adentrarse en sus increíbles proyectos. 

 El empeño por incentivar la utopía, frecuentar la profecía e insistir en lo definitivo de 
nuestra historia. 
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 La práctica asidua de las virtudes que brotan de nuestra consagración y que llevan a 
la inconformidad y a buscar siempre lo mejor.  

 La vida en humildad, no tener reparo en mancharse las manos, saber que en el 
lodazal también florecen flores. 

PRESENTE APASIONADO. CON UNA APERTURA AL DISCERNIMIENTO A LA LUZ DEL 
ESPÍRITU PARA DECIR 

 
 Sí a la vida, al amor y la esperanza para todos los hombres que sufren, que son 

humillados, que no son tratados con dignidad. 
 Sí a la gratuidad y al reconocimiento de cuanto transparenta la verdad, la bondad y la 

belleza y sí a la cultura del encuentro y al ejercicio de la inclusión. 
 Sí a la búsqueda del rostro de Dios, de su voluntad sobre nosotros, y sí a la confesión 

de la Trinidad, al signo de fraternidad y al servicio de la caridad. (Así somos hijos del 
Padre, hermanos en Cristo, testigos y misioneros en el Espíritu). 

 Sí al seguimiento de Jesús, centro de nuestra vida consagrada, con todo lo que de 
radicalismo evangélico implica vivir las Bienaventuranzas. 

 Sí a la primacía del Espíritu, a cuanto es vida y comunión y a la lucha contra fuerzas 
diabólicas que enmarañan las relaciones, las desvitalizan, provocan envidias, suscitan 
y cultivan intereses de poder… 

 Sí a una vida perfectamente consagrada según los consejos evangélicos y una 
intensa vida fraterna en comunidad. 

 Sí a la fidelidad creativa a los orígenes fundacionales y a traspasar fronteras 
geográficas, ideológicas y religiosas. Sí al diálogo en todos los ámbitos. 

 Sí a una plena vida eclesial, participando y corresponsabilizándonos en su misión 
evangelizadora y promoviendo la misión compartida. 

 Sí a profundizar en las causas de nuestras crisis. Hemos de mirar no sólo los hechos, 
sino los procesos que, a veces, no son fruto del riesgo ni del afán de superación, sino 
de acomodo y rutina. 

 Sí a una más intensa y prolongada vida de oración, a la luz meditación asidua de la 
Palabra de Dios y a una celebración gozosa de la Eucaristía. 

 Sí al proceso de renovación que sigue su curso en las distintas áreas de la vida 
consagrada (misión evangelizadora, espiritualidad, gobierno, formación, uso y 
administración de los bienes). 

 Sí a la espiritualidad del empequeñecimiento que es la espiritualidad de los pobres y 
de los niños, según el Evangelio. 

 Sí a la transparencia, a decirnos la verdad y a liberarnos de todas las esclavitudes 
que nos impiden estar disponibles para anunciar el Evangelio.  

 Sí a asumir estos “tiempos recios” que piden “amigos fuertes de Dios” y atreverse a 
correr la suerte de los profetas y de los mártires. 

«Alegraos…» (Carta de la CIVCSVA, 2014) 

Acoger este magisterio significa renovar la existencia según el Evangelio, no como 
radicalidad en el sentido de modelo de perfección y a menudo de separación, sino como 
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adhesión toto corde al encuentro de salvación, acontecimiento que transforma nuestra vida: 
«se trata de dejar todo para seguir al Señor. No, no quiero decir radical. La radicalidad 
evangélica no es sólo de los religiosos: se pide a todos. Pero los religiosos siguen al Señor 
de manera especial, de modo profético. Yo espero de ustedes este testimonio. Los religiosos 
tienen que ser hombres y mujeres capaces de despertar al mundo». 

Joseph Ratzinger en su libro Imágenes de esperanza cuando se refiere a la celebración 
pascual escribe: «El canto del Aleluya, el canto solemne de la liturgia pascual, muestra que 
la voz humana no sabe solamente gritar, gemir, llorar, hablar, sino justamente cantar. El 
hecho de que, además, el hombre sea capaz de evocar las voces de la creación y 
transformarlas en armonía, ¿no nos permite presagiar, de modo maravilloso, de qué 
transformaciones somos capaces nosotros mismos y la creación? ¿No es éste un signo 
admirable de esperanza, en virtud de la cual podemos presagiar el futuro y, a un tiempo, 
acogerlo como posibilidad y presencia?». 

III. ¿DE QUÉ HABLAMOS POR EL CAMINO? 

I. De lo que ha ocurrido estos años. 
 Lo veíamos venir…, pero no sabemos 

cómo ha podido pasarnos. 
 Acusaciones de mediocridad y 

mundanidad espiritual ante las que no 
sabemos responder con el agravante 
de cuestionamiento sobre nuestro 
estilo de vida e incluso de misión 
dentro de la Iglesia. 

 La irrelevancia de esta forma de vida 
en la sociedad. 

 Los que han abandonado la vida 
religiosa. 

 La sequía vocacional. 
 

II. De cómo esperábamos que iba a triunfar 
nuestro estilo de vida. 
 Grandes números, grandes obras, grandes proyectos. 
 Pero ahora somos mayores, no acabamos de encontrar un claro liderazgo. 
 Tenemos problemas comunitarios. 
 Estamos comprometidos en lugares bien difíciles, pero eso no nos hace 

progresar, ni resulta atractivo para otros. 
 Algunos han perdido el norte y hacen y dicen cosas extrañas. 

 
III. De cómo podemos reconocerlo «al partir el pan». 

 La difícil e imprescindible confianza en el Maestro. 
 Él nos explica las escrituras: ¿No arde nuestro corazón? 
 Él parte para nosotros el pan: ¿No se enciende nuestra esperanza? 
 Siendo testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, de vivir. 
 Con actitudes y hechos de maternidad y paternidad espiritual, de cercanía a 

hombres y mujeres de nuestro tiempo, de fecundidad de Vida Consagrada. 
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El Papa Francisco ha indicado varias veces el camino de la atracción, del contagio, como 
vía para hacer crecer a la Iglesia, vía de la nueva evangelización. «La Iglesia debe ser 
atractiva. ¡Despertar al mundo! ¡Sean testimonio de un modo distinto de hacer, de actuar, 
de vivir! […] el testimonio». 

Confiándonos la tarea de despertar el mundo el Papa nos impulsa al encuentro de los 
hombres y mujeres de hoy a la luz de dos elementos pastorales que tienen su raíz en la 
novedad del Evangelio: la cercanía y el encuentro, dos modos mediante los cuales Dios 
mismo se ha revelado en la historia hasta la Encarnación. 

En el camino de Emaús, hacemos nuestros, como Jesús con los discípulos, las alegrías y 
los sufrimientos de la gente, dando «calor al corazón», mientras esperamos con ternura 
al que se siente cansado, débil, para que el camino en común tenga luz y sentido en 
Cristo. 

Nuestro camino «madura hacia la paternidad pastoral, hacia la maternidad pastoral, y 
cuando un sacerdote no es padre de su comunidad, cuando una religiosa no es madre de 
todos aquellos con los que trabaja, se vuelve triste. Este es el problema. Por eso os digo: 
la raíz de la tristeza en la vida pastoral está precisamente en la falta de paternidad y 
maternidad, que viene de vivir mal esta consagración, que, en cambio, nos debe llevar a 
la fecundidad». 

«Iconos vivientes de la maternidad y de la cercanía de la Iglesia, vamos hacia quienes 
esperan la Palabra de consolación inclinándonos con amor materno y espíritu paterno 
hacia los pobres y los débiles» (Alegraos… Carta de la CIVCSVA, 2014). 

 

«Soléis decir: “Los tiempos son difíciles, los tiempos son duros, los tiempos abundan en 
miserias”. Vivid bien, y cambiaréis los tiempos con vuestra buena vida; cambiaréis los 
tiempos y no tendréis de qué murmurar» (S. Agustín, Sermón 311, 8). 

 

 

1. Calendario y propuestas de la CIVCSVA 
 

1. APERTURA: 
 Vigilia de oración: 29 de noviembre de 2014 
 I Domingo de Adviento: 30 de noviembre de 2014 

 

Iniciatives concretes per a l’Any de la Vida Consagrada 
30 de noviembre de 2014 – 2 de febrero de 2016 
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2. CLAUSURA: 
 Vigilia de oración: 1 de febrero de 2016 
 Jornada mundial de la VC: 2 de febrero de 2016 

 
3. TIEMPOS DE REFLEXIÓN Y DE COMPARTIR A NIVEL MUNDIAL 

 ENCUENTRO ECUMÉNICO DE CONSAGRADOS/AS. 
ROMA, 22-24 DE ENERO DE 2015 

 SEMINARIO PARA FORMADORES/AS A LA VC. ROMA, 8-11 
DE ABRIL DE 2015 

 LABORATORIO PARA JÓVENES CONSAGRADOS/AS. 
ROMA, 23-26 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
 

4. SEMANA MUNDIAL DE LA VC EN LA UNIDAD. ROMA, 24 DE 
ENERO – 2 DE FEBRERO DE 2016. 
 

5. PARA INSTITUTOS DE VC Y SOCIEDADES DE VA EN LA IGLESIA: 
«El seguimiento evangélico, forma permanente de vida en la Iglesia, 
hacia el futuro». Simposio internacional. Roma, 27-30 de enero de 
2016. 
 

6. EVENTOS PARA CELEBRAR JUNTOS en Roma: 
 Vigilia de oración en S. Pedro: «Profecía, Santidad y Martirio 

en la ciudad humana»: 30 de enero de 2016. 
 Audiencia del Santo Padre: 1 de febrero de 2016. 
 Eucaristía de clausura del Año de la VC: 2 de febrero de 

2016. 
 

2. Los siete itinerarios 

1. Laboratorios de estudio y condivisión organizados por Universidades 
Pontificias dirigidas por Órdenes religiosas sobre temas de VC. 

2. Memoria sanctorum de la Vida Consagrada. Stationes en lugares de 
particular significatividad apostólica en el mundo. 

3. Memoria martyrium consagrados y consagradas del siglo XX y XXI. Stationes 
en lugares de particular testimonio en el mundo. 

4. Cadena mundial de oración entre monasterios. Stationes en monasterios de 
particular significatividad monástica en el mundo. 

5. Sección monástica on-line del STUDIUM para las monjas contemplativas. 

6. Caminos de significatividad evangélica decididos y realizados en interacción 
entre Institutos apostólicos, Sociedades de vida apostólica, Vida monástica, 
Institutos seculares, Ordo virginum, Nuevos institutos. 

7. Via pulchritudinis. “Una cosa pido al Señor, sólo eso busco: habitar en la 
casa del Señor todos los días de mi vida para gustar la dulzura del Señor y 
contemplar la belleza de su templo” (Sal 27,4). Los lenguajes artísticos en la 
Vida Consagrada para la contemplación y el anuncio de la verdad y de la 
belleza de la fe.  
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  Orientaciones desde CONFER 

1. Desde los objetivos y propuestas de la CIVCSVA, procurar que sea un año para 

profundizar en el sentido de esta forma de vida y una ocasión para dar a conocer la 

vida consagrada en la Iglesia y en la sociedad. 

2. Trabajar la organización del Año con CONFER regionales y diocesanas, 

concediendo importancia a la visibilización y movilización en cada rincón donde nos 

encontramos. 

3. Promover actos de reflexión, pero también festivos, de simbología de comunión y 

proyectos de compromiso intercongregacionales. 

4. Visibilización en los medios de comunicación, en las redes sociales y a través de 

las publicaciones propias de CONFER. 

5. Que el Año ayude a mejorar en las mutuas relaciones entre nosotros/as, con 

pastores, laicos y demás bautizados en las distintas Iglesias particulares, para 

buscar una armonía de las relaciones en el camino del Pueblo de Dios. 

6. Coordinar iniciativas con los institutos 

de vida consagrada, centros 

superiores de religiosos y 

publicaciones de vida religiosa. 

7. Realizar las convocatorias habituales 

con este trasfondo del Año durante el 

tiempo que va a durar. 

8. Tener en cuenta el Año Teresiano (V 

Centenario). 

9. Propuesta directa para CONFER 

regionales y/o diocesanas: 

Exposición sobre la Vida Consagrada en la diócesis. 

 

Os comunico que la presentación del Hno. Rufino Arconada sobre la Exposición de la Vida 
Religiosa en la Diócesis de Valladolid está a vuestra disposición en la web de CONFER, en 
los Recursos de la pestaña de Regionales y Diocesanas 
http://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_3425-QgoWzJKmWDosffub.pdf 

Reportatge fotogràfic a càrrec del G. Rufino Arconada: 
https://onedrive.live.com/?cid=227497780571863e&id=227497780571863E%214549&Bs
rc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Photos&authkey=!AumQDaNozTTI0cI 

Guión para el trabajo por grupos (utilizado en la jornada del 10 de mayo) 
1. ¿Qué expectativas personales tengo ante este año? 
2. ¿Qué caminos hemos de evitar y cuáles hemos de recorrer para llegar al año 

dedicado a la Vida Consagrada? 
3. ¿Qué imagen transmite hoy la Vida Consagrada en nuestra sociedad y en la 

Iglesia particular, en cada uno de nuestros lugares de vida y misión? 
4. ¿Qué hemos de mejorar en la comunicación sobre la Vida Consagrada a la 

Iglesia y a la sociedad? 
5. ¿Qué estrategias podemos desarrollar para lograr los objetivos del año 

dedicado a la Vida Consagrada: memoria agradecida, abrazar el futuro con 
esperanza y vivir el presente con pasión? 

https://onedrive.live.com/?cid=227497780571863e&id=227497780571863E%214549&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Photos&authkey=!AumQDaNozTTI0cI
https://onedrive.live.com/?cid=227497780571863e&id=227497780571863E%214549&Bsrc=Share&Bpub=SDX.SkyDrive&sc=Photos&authkey=!AumQDaNozTTI0cI
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Barcelona organitzarà al mes de maig el Congrés internacional de Pastoral de les grans 
ciutats. La iniciativa, dirigida pel Cardenal Arquebisbe Lluís Martínez Sistach, es 
desenvoluparà durant el 20, 21 i 22 de maig a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona i tractarà el paper de l’Església a les urbs més importants del planeta. 

Cal inscreiure-s’hi prèviament abans del 15 de maig de 2014. 

Dimarts, 20 de maig 
La gran ciutat  
 
9.30 – 9.45 h Inauguració - Cardenal Lluís 
Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona 
9.45 – 10.45 h La gran ciutat en el segle XXI, 
lloc de la vida global - Manuel Castells 
(Barcelona) 
10.45 – 11.15 h Pausa 
11.15 – 12.15 h Centre i perifèries en la gran 
ciutat.  Geografia humana i geografia  
Urbana - Marc Augé (París)  
12.15 – 13.15 Formes de vinculació i formes de 
desvinculació en la gran ciutat Javier Elzo 
(Bilbao) 
Tarda: Debat reservat als ponents i experts 
 
Dimecres, 21 de maig 
L’encaix del cristianisme en la gran ciutat 
 
9.30 – 10.30 h L’origen urbà del cristianisme  
(segles I-IV) - Angelo di Berardino (Roma) 
10.30 – 11.30 h El teixit eclesial i els teixits 
urbans  (socials, econòmics, culturals,  
religiosos) Benjamín Bravo (Mèxic DF) 
11.30-12.00 h Pausa 
12.00 – 13.00 h Individu / persona, col·lectivitat /  comunitat en la gran ciutat 
Luca Bressan (Milà) 
Tarda: Debat reservat als ponents i experts 
 
Dijous, 22 de maig 
L’Evangeli comunicat en la gran ciutat 
 
9.30 – 10.30 h L’impacte de l’Evangeli de Jesús  en la gran ciutat - Jean-Bosco Matand 
(Kinshasa) 
10.30 – 11.30 h La comunicació de l’Evangeli en la  gran ciutat: àmbits, actors, mitjans  
Alphonse Borràs (Lieja) 
11.30-12.00 h Pausa 
12.00 – 13.00 h L’atenció als «oblidats» en la gran  ciutat - Carlos M. Galli (Buenos Aires) 
Tarda: Debat reservat als ponents i experts   
Conclusions 

Congrés internacional de Pastoral de les grans ciutats 
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Els dies 7 i 8 de maig de 2014 ha tingut lloc la reunió n. 210 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. La reunió ha 
estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i 
primat, i hi han assistit tots els seus membres. 

En començar, els bisbes han tingut un record i una pregària per Mons. Ramon  Malla i Call, 
bisbe emèrit de Lleida, que va morir el passat Divendres Sant, 18 d’abril de 2014. 

1. Els bisbes han valorat molt positivament la recent Visita Ad limina apostolorum que van 
portar a terme dels dies 3 al 8 del passat mes de març, durant la qual van tenir una 
significativa trobada fraternal amb el Successor de Pere. L’audiència amb el Sant Pare 

Francesc va ser una magnífica 
ocasió d’escoltar i parlar amb el 
Bisbe de Roma, que es mostrà 
molt proper a acollir les esperances 
i els reptes de les nostres esglésies 
diocesanes així com a il·luminar i 
encoratjar amb les seves paraules 
els seus germans bisbes i tots els 
fidels. 

Els bisbes catalans van venerar els 
sepulcres dels Sants Apòstols Pere 
i Pau, i visitaren altres destacades 
basíliques romanes: Santa Maria la 

Major, Sant Joan del Laterà, Sant Sebastià, Sant Bartomeu, i Santa Sabina. En aquesta 
darrera basílica els bisbes van iniciar el temps quaresmal al costat del Papa Francesc amb la 
celebració de l’Eucaristia del Dimecres de Cendra. 

Cal destacar també les entrevistes que van mantenir amb els responsables de la Secretaria 
d’Estat i de diversos dicasteris de la Cúria Romana amb qui van poder compartir les diverses 
realitats pastorals de les Esglésies que peregrinen a Catalunya i contrastar-ho amb les 
indicacions que la Cúria els suggerí, amb bona acollida i amb comprensió per a les realitats 
pastorals de les Esglésies de la Tarraconense. 

2. Mons. Francesc Pardo, com a president del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de 
Joventut (SIJ), ha informat els bisbes dels últims detalls de l’Aplec de l’Esperit, la trobada 
interdiocesana de joves de les deu diòcesis catalanes i de les illes Balears, que tindrà lloc a 
Banyoles, bisbat de Girona, el proper dissabte 7 de juny, vigília de la festa de la Pentecosta. 
Els bisbes, com en altres ocasions, animen els joves cristians i els seus animadors i 
consiliaris a participar-hi. 

3. Els bisbes han aprovat la segona edició del Cantoral Litúrgic Bàsic, expressió de la 
comunió entre totes les Diòcesis amb seu a Catalunya, que han presentat el coordinador de 
la Secció de Música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), Mn. Joan Baburés, 
delegat de Litúrgia i Música de Girona, i el Sr. Jordi Guàrdia, responsable musical del CPL. 
La secció de Música de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia formada pels Delegats 
Episcopals de Música de cada una de les Diòcesis ha estat l’encarregada de dur a terme 
aquest treball i ha comptat amb l’ajuda de música experts, així com del Centre de Pastoral 
Litúrgica i del Monestir de Montserrat. 

Conferència Episcopal Tarraconense 
Comunicat de la reunió núm. 210 
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La novetat d’aquesta segona edició és l’ampliació del repertori, afegint-hi cants propis per a 
les solemnitats i festes més importants del calendari litúrgic, d’alguns Rituals de sagraments i 
del repertori gregorià.  

4. Així mateix, els bisbes han aprovat el balanç econòmic i el  pressupost de Catalonia 
Sacra, una iniciativa de promoció conjunta del patrimoni cultural dels bisbats de Catalunya, 
creada en el si del Secretariat Interdiocesà de Custòdia i Promoció de l’Art Sagrat (SICPAS), 
que els han estat presentats per 
Mn. Josep M. Riba i Mn. Lluís 
Prat, dels bisbats de Vic i 
Solsona, respectivament. 

5. Els bisbes han rebut per part 
del cardenal Lluís Martínez 
Sistach una detallada 
informació sobre el Congrés de 
pastoral de les grans 
ciutats. La iniciativa, dirigida 
pel Sr. Cardenal Arquebisbe de 
Barcelona, es desenvoluparà 
en una primera fase durant els 
dies 20, 21 i 22 de maig a l’Aula 
Magna del Seminari Conciliar 
de Barcelona i tractarà el paper de l’Església a les ciutats més importants del món i hi 
intervindran diversos experts. 

La fase conclusiva del Congrés, en què hi participaran un gran nombre d’arquebisbes i 
bisbes de les principals ciutats del món, serà els dies 24, 25 i 26 de novembre també a 
Barcelona. Posteriorment, els bisbes que hi assisteixin es desplaçaran a Roma per exposar 
al Papa Francesc, el conjunt de conclusions extretes durant les jornades d’anàlisi i debat del 
Congrés. 

6. Mn. Àngel Jesús Navarro i Mn. Xavier Blanco, preveres de l’arquebisbat de Barcelona i del 
bisbat de Terrassa, respectivament, han presentat als bisbes el Document «La Pastoral en 
l’Esplai. Actualització de la Proposta Educativa i del Directori Pastoral» del Moviment 
de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). Els bisbes hi han donat el seu vist-i-plau, 

han remarcat la importància de tenir cura 
de l’educació de la fe als esplais i als 
centres de lleure, i han encoratjat i 
animat els responsables del Moviment a 
mantenir i intensificar aquesta dimensió 
evangelitzadora en els esplais. 

7. Els bisbes han designat Mons. Enric 
Benavent Vidal, bisbe de Tortosa, com 
a responsable de l’àmbit de les Missions 
en el si de la CET i han tractat també 
diverses qüestions relatives a la litúrgia, 
la catequesi, els mitjans de comunicació i 
l’apostolat seglar. 

Tarragona, 8 de maig de 2014 
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Hem pensant en el servei que fan els religiosos i les religioses en l’Església i en la societat? 
Hi ha moltíssimes persones i moltes famílies que tenen re lació amb aquestes persones 
consagrades a Déu. Pensem en col·legis, residències d’ancians, hospitals, món de la 
marginació, etcètera. I en cara que el fet de ser sacerdot ha perdut rellevància social i el de 
ser servidor de la fe i de l’Evangeli de Je sús no té gaire reconeixement públic en la socie tat 
actual, la feina dels sacerdots i diaques en les parròquies és socialment molt valuosa, com 
es demostra especialment en aquests temps de crisi econòmica.  

Aquest diumenge celebrem la 
Jornada de Pregària per les 
Vocacions a la vida consagrada i al 
sacerdoci. Això vol dir que tots els 
cristians som responsables de 
demanar a Déu que avui augmentin 
aquestes vocacions, perquè 
enriqueixen l’Església i fan un servei 
magnífic a la societat. Pensem en la 
tasca meravellosa que realitzen 
tants missioners i missioneres en 
circumstàncies molt difícils. 

«Tota vocació —diu el papa 
Francesc en el missatge que ha fet 
per a aquesta Jornada—, malgrat la 
pluralitat dels camins, requereix sempre un èxode d’un mateix per centrar la pròpia 
existencia en Crist i en el seu Evangeli. Tant en la vida conjugal com en les diverses formes 
de consagració religiosa i en la vida sacerdotal, cal superar les maneres de pensar i   
d’actuar no concordes amb la voluntat de Déu. Es tracta de viure un èxode que ens condueix 
a viure un camí d’adoració al Senyor i de servei a ell i als germans i les germanes.» 

Els religiosos són homes i dones que, dòcils a la crida del Pare i a la moció de 
l’Esperit, han escollit aquest camí d’especial seguiment de Jesucrist per 
dedicar-se radicalment al servei de Déu i dels germans. És magnífic el 
testimoniatge que donen els missioners en els països més pobres del món.  

Des de l’inici de l’Església, sempre hi ha hagut cristians que, moguts per 
l’Esperit, s’han consagrat totalment a Déu escoltant aquelles paraules de 
Jesús: «Vine i segueix-me». La vocació és un fruit que madura en el cor 
d’aquells que estan ben disposats a posar-se a l’escolta de la veu de Crist 
que ressona en l’Església per comprendre quina és la seva vocació. Fent 
meves les paraules del Sant Pare, invito els joves cristians a escoltar i seguir 
Jesús i a deixar-se transformar interiorment per les seves paraules, que «són 
Esperit i són vida». Maria, Mare de Jesús i nostra, especialment en aquest 
mes dedicat a ella, repeteix també als joves d’avui les paraules que va 

pronunciar a Canà de Galilea: «Feu tot el que Je sús us digui.» 
 
† Lluís Martínez Sistach 
Cardenal arquebisbe de Barcelona 

Full Dominical Barcelona – 11 de maig de 2014 

Vides per a Déu i per als germans 
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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). 
 
El servei 

(Jn, 17, 3-17) “Vosaltres em dieu "Mestre" i "Senyor", i feu bé de dir-ho, perquè ho sóc. 
Si, doncs, jo, que sóc el Mestre i el Senyor, us he rentat els peus, també vosaltres us els heu 
de rentar els uns als altres. Us he donat exemple perquè, tal com jo us ho he fet, ho feu 

també vosaltres. Us ho 
ben asseguro: el criat no 
és més important que el 
seu amo, ni l'enviat més 
important que el qui 
l'envia. Ara que heu entès 
tot això, feliços de 
vosaltres si ho poseu en 
pràctica!” 

 
 En aquest text 

venerable hi trobem el 
sentit de la nostra vocació: 
hem estat cridades a 
servir, a donar la nostra 
vida, a rentar-nos els peus 
les unes a les altres, totes 

tenim aquesta responsabilitat. Jesús l’home per als altres, així el defineix genialment 
Bonhoeffer, es posa a rentar els peus perquè nosaltres també aprenguem el seu exemple i 
sapiguem posar-nos al servei de les nostres germanes i germans, sapiguem abaixar-nos per 
rentar-los-hi els peus i així alleujar el seu cansament, treure la pols del camí i embenar les 
ferides. Hi ha tantes maneres de rentar els peus! Un petit servei, un somriure acollidor, 
encara que no en tinguem ganes, una paraula de consol, compartir sense judicar, sense 
exigir, des de la gratuïtat, des del perdó. “No quedeu a deure res a ningú, si no és l'amor que 
us deveu els uns als altres... Qui estima, no fa cap mal als altres. Estimar és la plenitud de la 
Llei.” (Rm 13, 8) I és que el nostre germà, la nostra germana ens necessita. Totes ens 
necessitem les unes a les altres. La vida comunitària, tant si és en un monestir com si es 
tracte d’una parròquia, ja sabem que és molt exigent, no ens deixa replegar sobre nosaltres 
mateixes, no ens permet prescindir de ningú per més que ens costi. I al mateix temps, és la 
nostra gran riquesa, el cent per ú de que ens parla Jesús.  
 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 4 
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La vida de les nostres comunitats són com un tapís teixit amb el servei i la caritat. Crist 
està en el centre de les nostres vides com a punt de referència; en Ell trobem tot el sentit de 
la donació i de l’amor gratuït. Com ho va ser el Crist, cada comunitat, cadascú  de nosaltres, 
som éssers per les altres. De la mateixa manera que el Pare va enviar Jesús al món, Jesús 
ens envia a cadascna de nosaltres; en Ell totes som enviades. Per això tota comunitat 
cristiana que creix va descobrint, poc a poc, que el Senyor no l’ha convocat ni congregat per 
ella mateixa, sinó que pertany a la societat dels homes i dones a la que ha estat enviada. Va 
descobrint que està orientada al creixement del Regne; que no és més que una mediació de 
Crist que actua en ella a través de l’Esperit. La comunitat cristiana no està orientada vers la 
seva pròpia supervivència i el seu propi desenvolupament. L’actitud de servei i donació ens 
exigeix una vida d’ascesi contínua  per la dificultat que comporta la relació fraterna. 

 
Diu Atilano Alaiz que “les comunitats religioses, igual que l’Església, són ex-cèntriques, 

tenen el centre fora d’elles: en el servei al creixement del Regne entre els homes. Per això, 
des d’aquesta perspectiva, la “fuga mundi” és una negació total de la vida cristiana. La 
comunitat narcisista que busca preferentment el seu bé, la comunitat en la que els seus 
membres viuen obsessionats per la seva pròpia santificació, la “comunitat estufa”, en la que 
els seus membres s’acorruquen sols per donar-se mútuament calor, no és una comunitat 
religiosa ni cristiana”. 

 

Apotegma 4 

Deia Abba Epifani: “Déu ven molt barata la santedat als qui desitgen comprar-la: val un 
vas d’aigua, un tros de pa, uns vestits usats, una moneda petita, un servei fet amb 
estimació...”  

 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Tinc una actitud de servei als altres sense excepció? 

2. Intento fer la vida més agradable als altres? Estic més atent vers els més 

necessitats? 

3. Quins serveis puc realitzar que millorin la meva vida comunitària i la meva missió? 

Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Què significa per a mi rentar els peus? Què puc fer aquests 
propers dies per practicar el servei? Com podem ser una comunitat religiosa “ex-
cèntrica”? 

 
 
 

Michèle, Inmaculada, Catherine, Carme, Justi 

 
Si bien somos la última provincia de les 
Hermanas de la Inmaculada Concepción de 
Castres en tener Capítulo (2 a 4 de mayo de 
2014), no por ello ha sido menos intenso. Elegir 
un nuevo equipo provincial en las condiciones 
que son las nuestras no resulta fácil, pero el 
camino que hemos recorrido en estos años nos 
ha conducido al punto donde nos encontramos 
hoy y con mucha serenidad, acompañadas por 
nuestras hermanas del Equipo general de 
Animación, hemos dedicado estos tres días a la 

La germana Carme Boxadera, nova provincial d’Europa 
El diumenge, dia 4 de maig del 2014, el Sr. Bisbe de la Diòcesi de 

Terrassa. Mons. Josep Àngel Saiz Menesses, va ordenar de sacerdot, a 
Fra Carles Fuentes Gómez, frare franciscà, a l’església del Convent  

Parròquia - Col,.legi de Sant Francesc d’Assis de Sabadell. 
  

Varen concelebrar el Ministre Provincial dels Franciscans de la Província 
de Sant Salvador d’Horta de Catalunya, Fra Josep Gendrau i Valls ofm, 

Fra Josep Ribalta i Jovell, rector de la Parròquia de Sant Francesc d’Assis 
el Vicari General del Bisbat, amb uns vint sacerdots i diaques del 

presbiteri secular i regular. 
Als primers bancs, de  l’església conventual, hi havia la seva mare, 

acompanyada de la seva germana i cunyat que visqueren amb emoció 
tota la cerimònia 

A la celebració hi havia més de cinc-centes persones:  Membres de l’Orde 
franciscà Seglar, claustre de professors del col.legi Sant Francesc d’Assis  

i  persones del món de la política, alguns artistes i dels mitjans de 
comunicació, que participen en les tertúlies, presentades per televisió i 
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oración, a la reflexión y al compartir sobre nuestra experiencia de andadura de 10 años 
como provincia de Europa y a partir de ello, ver como enfocar el futuro. Todo en un ambiente 
fraterno de comunión y sencillez. 
Agradecemos al Señor el nuevo equipo que animará a la provincia durante los cinco 
próximos años: Carme Boxadera, Provincial. Consejeras: Michèle Cancalon, Catherine 
Alleaume, Justi Muñoz, Inmaculada Diez 
 
 
 
 

 Rosa Cendón, coordinadora de SICAR cat, va mostrar el seu agraïment durant 
l’entrega i va recalcar la importància de fer visible aquest projecte que lluita contra el 
tràfic de persones. 

 L’actor Eduard Fernández, protagonista de la minisèrie Descalç sobre la terra 
vermella, basada en la vida del bisbe català, va lliurar el guardó a l’entitat. 
 

Barcelona, 12 de maig del 2014. L'entitat SICAR.cat va rebre ahir diumenge a l’Auditori 
Agustí Soler i Mas de Navarcles l'XI Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2014, que 
atorga el Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles (CLAM). L'actor Eduard 
Fernández, que recentment va protagonitzar la minisèrie Descalç sobre la terra vermella, 

basada en la vida del bisbe 
català Pere Casaldàliga, va 
ser l’encarregat d’entregar el 
guardó a na Rosa Cendón, 
coordinadora de SICAR cat.  

‘Per a nosaltres, que 
treballem des de la 
invisibilitat, aquest 
reconeixement és un pas 
important. Quan parlem de 
tràfic de persones no només 
ens referim a l’explotació 
sexual sinó també a 
l’explotació laboral, al tràfic 
d’òrgans o als matrimonis 
forçats’, va remarcar Rosa 
Cendón, que es va mostrar 
molt agraïda pel premi i va 
fer-lo extensible a totes les 

persones que formen part de SICAR cat.  

Per primer cop en la història del guardó, altres entitats vinculades a l’activisme social i a la 
cooperació com Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i Justícia i  Pau  es van afegir a 
l'Associació Aragauia amb el Bisbe Casaldàliga i el FICNA, entitat organitzadora del 
festival, per determinar el guanyador d'aquest reconeixement. 

Segons Josep Maria Carrillo, president del FICNA, ‘hem reconegut una entitat que lluita per 
la igualtat, que és l’eix central de la present edició del CLAM’. A més a més, Valentí 
Estalella d’Amnistia Internacional, en qualitat de portaveu del jurat, va afegir que ‘després de 
valorar diferents projectes s'ha decidit reconèixer SICAR cat pel seu treball de denúncia i 
suport a dones víctimes del tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual’. 
 

SICAR cat rep l'XI Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2014 
El diumenge, dia 4 de maig del 2014, el Sr. Bisbe de la Diòcesi de 

Terrassa. Mons. Josep Àngel Saiz Menesses, va ordenar de sacerdot, a 
Fra Carles Fuentes Gómez, frare franciscà, a l’església del Convent  

Parròquia - Col,.legi de Sant Francesc d’Assis de Sabadell. 
  

Varen concelebrar el Ministre Provincial dels Franciscans de la Província 
de Sant Salvador d’Horta de Catalunya, Fra Josep Gendrau i Valls ofm, 

Fra Josep Ribalta i Jovell, rector de la Parròquia de Sant Francesc d’Assis 
el Vicari General del Bisbat, amb uns vint sacerdots i diaques del 

presbiteri secular i regular. 
Als primers bancs, de  l’església conventual, hi havia la seva mare, 

acompanyada de la seva germana i cunyat que visqueren amb emoció 
tota la cerimònia 

A la celebració hi havia més de cinc-centes persones:  Membres de l’Orde 
franciscà Seglar, claustre de professors del col.legi Sant Francesc d’Assis  

i  persones del món de la política, alguns artistes i dels mitjans de 
comunicació, que participen en les tertúlies, presentades per televisió i 

coordinades per el nou sacerdot franciscà, Fra Carles Fuentes. 
El bisbe, Josep Àngel, en la seva Homilia després de comentar l’evangeli 

del tercer diumenge de Pasqua, que parla da la manifestació de Jesús 
ressuscitat als deixebles d’Emaús, va animar al nou sacerdot a anunciar 
l’evangeli, a fer conèixer o a manifestar Jesús a la nostra societat actual,  

amb nou ardor.  Enhorabona 
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Contacte Mitjans de Comunicació  
Rosa Cendón: info@adoratrius.cat | 661861875 |  

Sobre SICAR cat 
Projecte a càrrec de la Congregació de Religioses 
Adoratrius, que compta amb un equip multidisciplinari de 
professionals que considera la 'trata' de persones una 

violació dels drets humans. L’entitat garanteix un model de gestió compromès amb la qualitat 
i l'excel·lència, havent obtingut el diploma de compromís de qualitat, segons el model 
EFQM (European Foundation for Quality Management).  
Més info: www.sicar.cat 

 

 

 
 
Las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Ntra. Sra. (Darderas)  
 
El día 9 de mayo a las 17:00 h. tuvo lugar la celebración de la 
Eucaristía de acción de gracias en la Iglesia de Belén, de 
Barcelona, con motivo de los 100 años de la Aprobación Pontificia 
de la Congregación por el Papa San Pio X. 
Presidió la Eucaristía el Sr. Cardenal de Barcelona, Lluis Martínez 
Sistach; concelebraron , Mn. Joan Costa, párroco de la iglesia de 
Belén, Mn. Josep Mª Martí Bonet, capellán de la comunidad de la 
Casa General, amigo de la Congregación y buen conocedor de 
nuestra historia y otros sacerdotes más. 
La Superiora General, M. Mª del Pilar Rodríguez Villarreal, como representante de la 
Congregación, estuvo acompañada por el consejo general, las dos superioras generales 
anteriores a ella, MM. Mª Roser Roset y Ana Mª Lander y numerosas hermanas venidas de 
diferentes comunidades. Directivos de los Centros Asistenciales, personal, residentes, 
familiares, amigos y colaboradores. 
 

Hay que destacar la presencia 
del director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat de 
Cataluña, Sr. Enric Vendrell y 
religiosas de otras 
congregaciones. 
 
En la homilía el Sr. Cardenal 
hizo alusión a algunos datos 
de la historia congregacional y 
elogió a las Hermanas por su 
dedicación al cuidado de los 
enfermos, los ancianos y a los 
sacerdotes como es el caso 
de la comunidad de Roma, 
donde él mismo fue atendido 
por las Hermanas. Hizo un 
llamamiento a las jóvenes 

Celebran 100 años de la Aprobación Pontificia de la Congregación 
(1914-2014) 

 
El diumenge, dia 4 de maig del 2014, el Sr. Bisbe de la Diòcesi de 

Terrassa. Mons. Josep Àngel Saiz Menesses, va ordenar de sacerdot, a 
Fra Carles Fuentes Gómez, frare franciscà, a l’església del Convent  

Parròquia - Col,.legi de Sant Francesc d’Assis de Sabadell. 
  

Varen concelebrar el Ministre Provincial dels Franciscans de la Província 
de Sant Salvador d’Horta de Catalunya, Fra Josep Gendrau i Valls ofm, 

Fra Josep Ribalta i Jovell, rector de la Parròquia de Sant Francesc d’Assis 
el Vicari General del Bisbat, amb uns vint sacerdots i diaques del 

presbiteri secular i regular. 
Als primers bancs, de  l’església conventual, hi havia la seva mare, 

acompanyada de la seva germana i cunyat que visqueren amb emoció 
tota la cerimònia 

A la celebració hi havia més de cinc-centes persones:  Membres de l’Orde 
franciscà Seglar, claustre de professors del col.legi Sant Francesc d’Assis  

i  persones del món de la política, alguns artistes i dels mitjans de 
comunicació, que participen en les tertúlies, presentades per televisió i 

coordinades per el nou sacerdot franciscà, Fra Carles Fuentes. 
El bisbe, Josep Àngel, en la seva Homilia després de comentar l’evangeli 

del tercer diumenge de Pasqua, que parla da la manifestació de Jesús 
ressuscitat als deixebles d’Emaús, va animar al nou sacerdot a anunciar 
l’evangeli, a fer conèixer o a manifestar Jesús a la nostra societat actual,  

amb nou ardor.  Enhorabona 

http://www.sicar.cat/
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para que escuchen la voz de Dios si las llama por el camino de la vida consagrada. 
Al final de la Eucaristía la Superiora General  recordó a las Hermanas que nos precedieron 
con unas palabras de agradecimiento para ellas y todos los presentes, que de una forma u 
otra han colaborado para que la fiesta que estamos celebrando haya sido una realidad. 
Damos gracias a Dios por tantos dones que nos concede y por la celebración de esta 
Eucaristía de acción de gracias. 

 

 

 

 
 S’ofereixen vuit pòsters de llocs de culte de les tradicions més esteses al nostre país, 

un Manual pel professorat i una Guia didàctica per l’alumne, digitals  
 La Direcció General d’Afers Religiosos ha donat suport al projecte 

Quins elements són més 
representatius d’un gurdwara o 
temple sikh? Quines són les parts 
d’una sinagoga o una mesquita? 
Per què és important la presencia 
de l’aigua al voltant dels temples 
hindús? Com es deien els primers 
temples budistes o què és un 
mantra? Les respostes a aquestes 
preguntes i moltes altres es poden 
trobar en aquests nous materials, 
disponibles per a tothom. 

 
El material és fruit d’un treball conjunt de l’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i 
l’Escola Pia de Catalunya. La primera, va aportar els seus coneixements i experiència en la 
divulgació i l’estudi de la diversitat religiosa i del diàleg interreligiós. L’Escola Pia va aportar 
els seus coneixements i experiència en l’àmbit educatiu. Representants de les diferents 
tradicions religioses implicades han revisat els materials. 
S’hi pot accedir des de la web http://www.audir.org/ i www.escolapia.cat 
L’objectiu d’aquesta publicació es oferir informació i formació als educadors i alumnes sobre 
la diversitat religiosa que es troben al carrer i a l’aula, i fer-ho a través del lloc de culte, que 
és alhora un referent identitari, un lloc de reunió i d’acollida però sobretot d’experiència 
espiritual personal i comunitària. 
Els llocs de culte són una porta que permet descobrir el llenguatge simbòlic i situar i veure la 
funció del llenguatge religiós —l’art, la música, la literatura…— i ens ajuden a entreveure el 
sentit de la Comunitat. 
 
Apartats 
En aquests materials es troba informació sobre l’església (cristianisme catòlic), el monestir 
(cristianisme catòlic i ortodox), la mesquita (islam), la sinagoga (judaisme), el temple budista 
o vihara, l’església (cristianisme ortodox), l’església (cristianisme evangèlic), el gurdwara 
(sikhisme) i el temple hindú o mandir.  
Cada capítol inclou informació sobre: els orígens, l’edifici, què s’hi fa dins un temple o 
església de cada tradició?, art, dins i fora dels temples o monestirs, prop de casa teva 

 

L’Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i l’Escola Pia presenten 
materials didàctics per treballar la diversitat religiosa 
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Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris de 
Esplugues de Llobregat ha puesto en marcha un 
programa de terapia asistida con perros que 
pretende mejorar la calidad de vida de los 
usuarios, afectados, mayoritariamente, por 
problemas de deterioro cognitivo. La finalidad es 
mejorar sus habilidades sociales, potenciar sus 
funciones cognitivas y mejorar sus capacidades 
físicas.  
 
ITAG (Activitats i Teràpia Assistida amb Gossos) es 
un proyecto destinado a la realización de 
intervenciones asistidas con perros en el ámbito de la 
geriatría. Estas intervenciones se basan en un 
enfoque interdisciplinar en el que se utiliza el vínculo 
afectivo con el perro como complemento a otras 
actividades o sesiones terapéuticas. Las terapias 
asistidas con perros han demostrado tener éxito, ya 
que aportan beneficios tanto a los pacientes que las 
reciben como a las instituciones que las aplican.  
Un perro de terapia es un animal específicamente 
entrenado para integrarse dentro de un programa 
terapéutico o educativo como una herramienta facilitadora al servicio del profesional. Es un 
centro de interés y un elemento motivador e integrador. Los perros de terapia se someten a 
una selección específica: cumplen los criterios de manipulación sin riesgos, tienen un alto 
grado de sociabilización y poseen las aptitudes (innatas) y habilidades (entrenadas) 
adecuadas para participar en actividades y sesiones terapéuticas. Además, son sometidos a 
un control de la salud estricto, con revisiones preventivas y periódicas al veterinario.  
En Sant Joan de Déu – Serveis Sociosanitaris, las sesiones se llevan a cabo todos los lunes 
en diferentes unidades y, por tanto, para diferente perfil de usuarios. Por este motivo los 
objetivos y el trabajo con los perros se adaptan, incluyendo estimulación cognitiva, 
psicomotricidad y socialización 

 

 
 

El dimarts, 6 de maig, a l’ Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya  es va 
presentar el volum 106 de la Col·lectània Sant Pacià 

 
ELS FRARES CAPUTXINS DE CATALUNYA 

DE LA SEGONA REPÚBLICA A LA POSTGUERRA (1931-1942) 
de Fra VALENTÍ SERRA DE MANRESA, OFMCap 

 
Van glossar l’obra els professors Dr. JOAN FERRER I COSTA, professor de la Facultat de 

Lletres de la Universitat de Girona i Dr. JOAN BADA I ELIAS, professor emèrit de la FTC i de la 
Universitat de Barcelona 

 

Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris: teràpia assistida amb gossos  

Presentació del volum 106 de la Col·lectània Sant Pacià 
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1512 participants es van aplegar a 
Montserrat el passat 10 de maig, uns 
caminant des de Mollerussa, Barcelona, 
La Llacuna, Gallifa, Hostalets, Collbató, 
Manresa, Monistrol, altres, directe fins a 
Montserrat 
 
El mati assolellat convidà a trobar-se a 
la plaça, a rebre els que van arribant 
des de les diferents rutes, a 
descansar,a  passejar,  a saludar 
companys i amistats d’altres centres de 
la Xarxa, passejar pujar a saludar a la 
Moreneta,... i després de dinar tots 
foren convidats a fer una estona 

d’animació amb gegants, cants, danses... a la façana del monestir.  
 
Cap a les 16.00 entrem a la basílica per fer la nostra pregària, entorn del lema d’enguany, 
“Som harmonia de colors”.  “Montserrat a Peu” és la trobada del servei, de la convivència, de 
la fraternitat, on cadascú aporta el seu tarannà, la seva manera de ser, .... i tots junts fem 
família lasal·liana, i tots els colors, junts, en harmonia  fan la llum blanca,  com la llum del 
Ressuscitat. “Tots els membres formen un sol cos”.  La suma dels colors ens convida a ser 
Llum del món i també varem recordar com il·luminen des de fa 20 anys  la Fundació Comtal i 
125 anys de La Salle Bonanova. 
 
I com cada any, coca per berenar i l’hora dels adéus posà final a la trobada. Cansats del 
camí, acalorats pel bon temps i fort sol i amb el cor ple de goig d’haver compartit  i  d’haver 
fet família lasal·liana.  
 
 
 
 

Germans, famílies i membres de la comunitat educativa lasal·liana van assistir a 
l’Eucaristia presidida pel Cardenal Arquebisbe de Barcelona i la benedicció de les 
noves instal·lacions esportives del col·legi 
 
Fa 125 anys que La Salle Bonanova va començar amb la seva tasca educativa, i tots els 
membres de la família lasal·liana han volgut celebrar-ho amb il·lusió i felicitat. Per això, es 
van organitzar diverses activitats i esdeveniments durant aquest curs 2013-2014.  

Un any més Montserrat ha estat la casa de tots els lasal·lians de 
Catalunya   

Gran dia de celebració dels 125 anys de La Salle Bonanova 
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Aquest diumenge 11 de maig va ser el dia gran d’aquesta efemèride, coincidint amb les 
Convivències La Salle que cada any es van celebrar, com cada any, durant tot el cap de 
setmana.  
 
Per a l’ocasió, es van apropar a La Salle Bonanova tots els germans que, de alguna manera, 
estan vinculats a la història del col·legi com docents, directors, responsables de àrees o 
membres de la comunitat. Van ser-hi present, així mateix, el Visitador Titular de La Salle 
Districte ARLEP, Germà Jesús Miguel Zamora; i el Visitador Auxiliar de La Salle Catalunya, 
Germà Josep Guiteras; que actualment participen al 45º Capítol General de La Salle a 
Roma.  

 
A les 11.00 hores va començar al saló d’actes del col·legi l’Eucaristia presidida pel Sr. 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach. Seguidament, les autoritats 
presents van dedicar unes paraules a tota la família educadora de La Salle. L’Honorable 
Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, va destacar la gran labor que han desenvolupat 
durant aquest 125 anys difonent els valors lasal·lians de humanitat, justícia, pau i dedicació 
als més necessitats. El Sr. Alcalde de Barcelona, Xavier Trias; va remarcar que la història 
d’aquest centre i la Institució forma part, també, de la història de Barcelona i dels 
barcelonins/es.  
 
Seguidament, a les 13.00 hores, es va procedir a la Benedicció de les noves instal·lacions 
esportives de La Salle Bonanova, que han sigut reformades durant aquest any 2014. Nens, 
joves i pares/mares de l’escola esperaven uniformats al camp de futbol, on el Sr. Cardenal 
Arquebisbe de Barcelona va beneir tant les infraestructures com a totes les persones que en 
el passat, present i futur faran servir-les. Per a estrenar oficialment el camp de futbol, el 
Germà Visitador Auxiliar de La Salle Catalunya, Josep Guiteras, va fer la Sacada de Honor.  
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Una vegada finalitzats els actes oficials, l’Honorable Consellera d’Ensenyament i el Sr. 
Cardenal Arquebisbe de Barcelona van visitar l’exposició que des del 5 d’abril mostra 
l’evolució de La Salle Bonanova des del seu naixement.  
 
Per a concloure un matí ple de emocions i activitats, tota la família educativa va celebrar un 
Dinar de Germanor.  
 
 
 

 
Prepareu els gegants per al dia 14. L’Escola 
Cristiana ha de ser-hi!  

Com bé sabeu, l’Escola Cristiana forma part de la 
plataforma Som Escola en defensa del model 
d’Escola catalana, que té com a objectiu coordinar 
totes aquelles persones, entitats i institucions que es 
comprometen a actuar de manera activa en suport 
d’una escola catalana en llengua i en continguts, que 
no separi els infants i joves per la seva llengua 
d’origen i que ajudi a construir una societat més 
cohesionada, democràtica i lliure.  

Per respondre a les amenaces del moment, Som 
Escola ha promogut com a acte reivindicatiu la 
cercavila “Per un país de tots, decidim escola 
catalana”, que recorrerà el centre de Barcelona el 
dissabte 14 de juny a les 18 h.  

Tot i el seu caràcter reivindicatiu, vol ser també un 
acte festiu i popular i una mostra de cultura popular 

catalana; per això es fa una crida a participar-hi amb tots els elements festius populars 
d’una cercavila, com ho són els gegants, els capgrossos o altre bestiari.  

Més enllà de la confecció de capgrossos específics per a aquest esdeveniment, tindrà una 
gran significació la presència de gegants i capgrossos que formin ja part del patrimoni 
d’escoles en concret.  

Sabem que hi ha força escoles cristianes o AMPAs d’aquestes escoles que tenen aquestes 
elements festius. També sabem de l’enrenou i, fins i tot, les dificultats de moure’s, però 
pensem que l’ocasió s’ho val.  

A més de la convicció amb què defensem el nostre model educatiu, la presència de les 
escoles cristianes en aquest acte és un testimoni important que convé donar. Us animem, 
doncs, a fer aquest esforç al final del curs, que sempre és un moment complex.  

Altrament, aquesta cercavila pot ser una activitat central en la cloenda d’aquest curs per a 
moltes escoles.  

Després de l’1x1: cal seguir treballant la tecnologia i amb tecnologia a l’escola  

La tecnologia és sempre un instrument o un mitjà, i s’ha de posar al servei d’objectius clars i 
formulats més enllà de la pròpia tecnologia.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 512 12|05|2014 
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Dit això, hi ha raons poderoses per encoratjar aquesta relació entre tecnologia –o mitjans 
tecnològics- i educació, i molt especialment si parlem de tecnologies de la informació i de la 
comunicació, o ja directament de tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement. La 
primera és que hi ha tecnologies, plataformes i formats de continguts que poden ajudar 
en els processos d’ensenyament-aprenentatge.  

Aquí el criteri és clar i comencem a disposar de recerques que ens ajuden a discernir: cal 
aprofitar tot allò que millori l’aprenentatge en les diverses dimensions.  

Hi ha una segona raó potser encara més poderosa: la tecnologia està transformant el 
nostre entorn quotidià a una velocitat mai vista en la història de la humanitat. Alguns 
parlen ja de l’”i-person” com a evolució de l’”homo sapiens”. Sense arribar a aquests 
extrems, ja ningú dubta que necessitem competències digitals per viure –per 
sobreviure, fins i tot- en aquest entorn. I això en una dinàmica de creixement geomètric o 
exponencial.  

El repte és enorme, però tenim bones notícies, com ara la vitalitat de moltes escoles en 
aquest àmbit, com es farà palesa el proper dia 15 de maig en la 12a Jornada de Tecnologia 
Educativa, on es presentaran més 40 bones pràctiques educatives amb l’ús de les 
tecnologies (us recordem que avui s’acaba el termini per inscriure-s’hi). Estem en el bon 
camí i hi cal seguir avançant sense por. 

 
 
 
 
 

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 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Ventura Puigdomènech: “L' Església d'Algèria i Tibhirine a la llum de 
les intuïcions de Carles de Foucauld” 
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"Los rebeldes han cortado el agua... ¡Llevamos 10 días sin tener ni una gota!" 

Maristas de Alepo, 13 de mayo de 2014  

(H. Georges Sabe, marista en Alepo).- A mis hermanos y amigos: soy el Hermano Marista 
Georges Sabe, vivo en Alepo (Siria). Hace más de 3 años que mi pueblo está sufriendo 
una guerra civil atroz. 

La ciudad de Alepo, mi ciudad, donde he crecido y donde me encuentro actualmente, está 
sufriendo terriblemente. Unidos a los más de dos millones de los habitantes de mi 
querida ciudad, (recién nacidos, niños, jóvenes, adultos, y ancianos), nosotros, los Maristas 
azules, también gritamos: "TENEMOS SED". 

Los rebeldes han cortado el agua... ¡Llevamos 10 días sin tener ni una gota! ¡Es una 
vergüenza! ¡Necesitamos vuestro apoyo! ¡HACED LO QUE PODÁIS! Callarse significa 
hacerse cómplice… Ayudadnos en dar a conocer lo que la ciudad de Alepo está sufriendo 
hoy. Alepo tiene sed... Alepo está castigada de muerte... Es vergonzoso, en este siglo 21, 
asistir a la agonía de todo un pueblo ante la indiferencia mundial. 

Por favor, necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos vuestro apoyo. Necesitamos vuestro 
apoyo. Escribid a vuestros políticos, a los medios de comunicación, a las asociaciones 
humanitarias mundiales y locales. Informad a los alumnos y familiares. Haced campañas 
en las redes sociales. Callarse significa hacerse cómplice… 

 

¿Cómo decirle a un niño que Dios le quiere cuando sufre de sed? ¿Cómo decirle a un 
niño que Dios le quiere mucho cuando tiene miedo? ¿Cómo decirle a un niño "Dios te 
quiere" cuando todo lo que vive es inhumano? Por favor, desde lo profundo gritamos, con la 
poca voz que nos queda... 

Ayudadnos a escoger la vida y no la muerte... Haced algo... Podéis  seguir la evolución de la 
situación en nuestra página facebook:maristes alep. Gracias por todo lo que haréis para 
salvar a nuestro pueblo. 

Llamamiento desesperado de los maristas de Alepo 

https://www.facebook.com/MaristesAlep
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La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya es complau a 
convidar-vos a la conferència “La diversitat religiosa en les societats obertes”, a càrrec 
del Dr. Francesc Torralba, president del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la 
Generalitat de Catalunya. 

La conferència tindrà lloc: dilluns, 19 de maig a les 19.30h al Centre Moral i Instructiu de 
Gràcia, c/ Ros de Olano, núm. 9, 08012 Barcelona. http://www.elcentregracia.cat/ 

 
 

 

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. 

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. 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 

La diversitat religiosa en les societats obertes 

http://www.elcentregracia.cat/
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 Caps de setmana amb denominació d’origen “les Avellanes” 

El Tresor de la Comunió amb un mateix, 

Déu i la Natura 
Animador: Isidoro García, pedagog 

25-27 d’abril de 2014 
  
En un món que ens promet tan fàcilment i a toc de 
tambor publicitari, benestar, èxit i felicitat a dojo… ens 
podem deixar portar per uns “reclams” que ens 
enlluernen. Tenim capacitat per a discernir la veritat, la 
joia, la maduresa…? On es troba tot això…? 
Amb aquest itinerari, a manera de “joc de pistes”, 
t’oferim la possibilitat de descobrir “tresors”, 
desconeguts que estan però, molt i molt a prop teu, en 
tu mateix. Tresors de vida… que t’ajudaran a sortir de 
la rutina i la frustració. És un viatge que cal fer, unes 
pistes que cal trobar i seguir. 
 
DATES. 23 al 25 de maig de 2014.  
 
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  
 
 
 
 
És la 4a vegada que es fa al CENTRE INTERNACIONAL D’ESPIRITUALITAT de 
Manresa (27 abril – 7 juny). Es té en anglès i dura sis setmanes. Enguany han estat 
acceptades 34 persones de provinents de19 països, amb 18 llengües maternes diferents 
(anglès 13, xinès 4, etc.). 18 dones i 16 homes. 11 laics, 15 sacerdots-religiosos i 8 
religioses. 
 
L’estil del Curs és “sapiencial”.  
Es tracta d’acostar-nos a l’espiritualitat ignasiana immergits i gustant els llocs sants de la 
Manresa ignasiana (Cova, Hospital de Pobres, Il·luminació del Cardener, etc.), és aquí on 
s’emmarquen les sessions de docència, estudi i treball en grup. 
I es tracta, també de compartir a fons les pròpies autobiografies, tot llegint la de St. Ignasi, 

El Tresor de la Comunió amb un mateix, Déu i la Natura 
Un cap de semana en denominació d’origen 

Ignatian Immersion Course 2014 
 
 

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/
mailto:avellanes@maristes.org
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i així anar creant una comunitat temporal ignasiana de persones de diverses cultures, 
llengües, tasques apostòliques, etc.  

 
Els països d’on vénen són 
principalment d’Àsia i Oceania: 
Nova Zelanda, Austràlia, Xina, 
Filipines, Índia, Vietnam... Tots 
ells tenen en comú una relació 
prèvia amb l’espiritualitat 
ignasiana. Pràcticament tots 
pertanyen d’una manera o d’una 
altra a la ”gran família 
ignasiana”. 
 
Veure programa detallat: 
http://covamanresa.cat/docs/ign
atian_immersion_course.pdf 
 

(A més d’aquesta edició en idioma en anglès, se’n té una altra en castellà del 9 novembre 
al 19 desembre 2014). 

 

 
 
 

Coincidint amb el Dia 
Internacional dels 
Museus, el programa 
visita el Museu 
Diocesà de Tarragona, 
una institució que està 
celebrant el centenari 
de la seva fundació. 
Aquest museu, ubicat a 
l’interior de la Catedral 
de Tarragona, compta 
amb la mostra de 
pintura gòtica més 
important del sud de 
Catalunya. “Signes 
dels temps” entrevista el director del museu, Miquel Barbarà, i la conservadora, Sofia Mata.  
 
Altres temes 
- 150 anys de la fundació de l’Institut dels Fills de la Sagrada Família pel P. Josep Manyanet. 
Conversa amb Josep M. Blanquet, secretari general dels Fills de la Sagrada Família. 

- “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Seva.  
 
Data: 18 de maig de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

TV3 Signes dels Temps: «Museu Diocesà de Tarragona» 

http://covamanresa.cat/docs/ignatian_immersion_course.pdf
http://covamanresa.cat/docs/ignatian_immersion_course.pdf
http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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     MAIG  | 2014 
14  dc Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional: reunió a la Salle Comtal 

19 dl CEVRE – Formació inicial T3 | S’ajorna sine die la reunió d’administradors 

20 dm SIRBIR | URC – Junta directiva 

22 dj RAP: reunió d’Abats i Provincials 

25 dg Eleccions europees 

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 

 

Agenda 

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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