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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, 22 de maig de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

La vida religiosa: notícies, vida i esperança 

El P. General de la Companyia de Jesús convocarà una 
Congregació General el 2016 on presentarà la renuncia  

L’Esperit condueix la vida consagrada 
Formació inicial intercongregacional 
Pasqua del Malalt: 25 de maig de 2014 
Eleccions europees, una crida a la responsabilitat 
Francesc d’Assís a Catalunya. 800 anys 
Inauguració del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans 

Ciutats 
L’Escola Vedruna, amb la mobilització pel català de 'Som 

Escola' 
Salvar un incunable 
La confessió està de moda 
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Nascut a Filadèlfia en 1950, va realitzar la seva professió perpetua en 1979. És doctor 
en Administració Educativa, va ser Visitador del Districte de Baltimore i en els 
últimsset anys ha exercit la missió de Conseller General per a la nova Regió 
Lasal·liana de la RELAN (USA i Canadà) 

Els germans capitulars reunits en el 45º Capítol General de La Salle, a Roma, van escollir 
ahir, dimarts 20 de maig, al 27è Germà Superior General, el Germà Robert Schieler. 

El Germà Schieler que va néixer l’any 1950 a la ciutat de Filadèlfia, Estats Units d’Amèrica. 
Va realitzar la seva professió perpètua el 1979. En els seus primers anys va exercir de 
professor al seu país i, després, va passar 13 anys de missió a Filipines. Va realitzar estudis 
d’Història Europea Moderna i és Doctor en Administració Educativa. Va ser Visitador Auxiliar 
del Districte de Baltimore de 1991 al 1998. Va exercir de Director d’Educació per a la Regió 
USA-Toronto de 1998 a 2001 i, posteriorment, va ser Visitador del seu Districte, des de l’any 
2001 al 2007. En els últims set anys, ha exercit la missió de Conseller General per a la nova 
Regió Lasal·liana de la RELAN (USA i Canadà) amb residència a Washington. 

L’acte de nomenament va iniciar a la Sala Capitular amb un moment d’oració i unes paraules 
del Germà Àlvaro, encara en les seves funcions de Germà Superior. A continuació, es van 

El Germà nord-americà Robert Schieler 
escollit nou Superior General de La Salle 
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fer les votacions, després del jurament de votar en consciència i davant de Déu la persona 
que cada u cregui que ha d’escollir. 

Fetes les votacions, amb tota solemnitat i rigor, i només amb la presència dels Capitulars, va 
sortir escollit, en la tercera, el Germà Robert Schieler. Seguidament, el Germà Álvaro va 
relitzar la petició d’acceptació, a la que el Germà Robert va respondre amb un “Si” generós. 
Salutacions i abraçada fraterna a un i altre, paraules d’agraïment vers el Germà Álvaro per 
part del Germà Robert i gran disponibilitat seva de ser fidel a la Institució. 

Una processó joiosa va acompanyar al nou Germà Superior General cap a la capella-
santuari amb la salutació de tot el personal de la casa a la porta principal i un temps d’oració. 
L’ha acompanyat en tota la processó i a la capella el degà dels Capitulars, Germà Fernando 
Lambert, de Canadà. Tots junts, van realitzar una oració molt emotiva a la capella-santuari, 
que va començat amb un moment de silenci amb el Germà Robert de genolls davant de les 
relíquies del Fundador. 

L’Institut dels Germans de La Salle i tota la Família Lasal·liana felicitem al Gmà. Robert 
Schieler i li oferim el nostre suport incondicional. Demanarem per ell en les nostres oracions, 
per a que tingui força e il·lusió en aquesta nova etapa com 27è successor de S. Juan 
Bautista de La Salle. 

Agraïm al Gmà. Álvaro Rodríguez la excel·lent labor de govern i animació realitzada durant 
els dos períodes de 7 anys en els que ha exercit de Superior General. 

 

 

 
En el seu 45º Capítol General, l’Institut dels 
Germans de les Escoles Cristianes ha triat al 
Gmà. Jorge Gallardo d’Alba per exercir la 
missió de Vicari General en els propers anys. 
L’H. Jorge Gallardo va néixer l’any 1959 a la 
ciutat de Sant Joan dels Lagos, Mèxic. Va 
realitzar la seva professió perpètua en 1985. 

En els seus primers anys va exercir de 
professor al seu país. Ha realitzat estudis de 
teologia a Mèxic i anglès a Califòrnia. 

Des de 1989 a 2007 ha exercit les funcions de 
professor, director de col·legi i president de la 
Delegació de Japó. 

L’any 2007 va ser triat Conseller General 
Resident a Roma, responsabilitzant-se 
particularment de l’àmbit del 
Desenvolupament i Solidaritat amb una missió 
concreta en el projecte intercongregacional de 
Sudan Sud. 

L’Institut dels Germans de la Salle i tota la Família Lasal·liana feliciten al Gmà. Jorge 
Gallardo i li ofereixen el seu suport incondicional i la seva oració per al bon acompliment de 
la nova missió encomanada. 

Així mateix, agraïm a l’H. Thomas Johnson el encomiable treball realitzat en els últims set 
anys com a Vicari General. 

Gmà. Jorge Gallardo d’Alba, Vicari General de La Salle 
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El P. General de la Companyia de Jesús, l’espanyol Adolfo Nicolás Pachón SJ, ha 
anunciat aquest matí que desitja presentar la renúncia al seu càrrec. Per això, a finals 
d’aquest any, convocarà una nova Congregació General de la Companyia de Jesús 
que es celebrarà l’any 2016, durant la qual presentarà la seva renúncia i, si la 
Congregació ho accepta, s’elegirà al seu successor. En la seva carta a tots els jesuïtes 
el P. General manifesta haver obtingut l’aprovació de Sa Santedat el Papa Francesc, 
amb qui manté una magnífica relació des de l’elecció del Pontífex, l’any 2013.  

 
A la seva carta, el 
Superior General de 
la Companyia, 
Adolfo Nicolás 
Pachón, manifesta 
que “han passat ja 
diversos anys des 
de la meva elecció 
com a Superior 
General de la 
Companyia i 
recentment he 
complert 78 anys. 
En considerar els 
anys que s’acosten, 
he arribat al 
convenciment 
personal que he 

d’anar donant els 
passos per a 
presentar la meva 

renúncia a una Congregació General”. I demana a Nostra Senyora de la Strada “que posi a 
la Companyia amb el Seu Fill en aquest itinerari de discerniment que ara iniciem”. 
 
La Congregació General és l’òrgan suprem de govern de la Companyia de Jesús que només 
es convoca per a tractar assumptes d’especial importància o per a escollir a un nou Superior 
General. En ella participen jesuïtes de tot el món escollits per tots els membres de l’Orde.  
 
El càrrec de Pare General de la Companyia de Jesús és vitalici, però les Constitucions  de 
l’Orde contemplen la possibilitat de la renúncia al mateix. L’any 2008, durant la passada 
Congregació General, el P. Peter-Hans Kolvenbach, després d’obtenir el consentiment del 
Papa Benet XVI, va renunciar al seu càrrec. En aquell moment va adduir la seva avançada 
edat (proper als 80 anys) i la llarga durada del seu govern, que va durar gairebé 25 anys. 
Havia anunciat aquest desig i la convocatòria d’una Congregació General tres anys abans.  
 
 
Perfil biogràfic del P. General Adolfo Nicolás Pachón a:  
 
http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_frgen.cfm 

El P. General de la Companyia de Jesús convocarà una Congregació 
General el 2016 on presentarà la renuncia al seu càrrec 

Adolfo Nicolàs jura su cargo en 2008 

http://www.sjweb.info/curiafrgen/curia_frgen.cfm
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¿Qui crida a la vida consagrada? ¿Qui la guia? No és cap novetat el que 
exposaré aquí, però pot ser bo tornar-hi amb la finalitat d’anar veient aquestes 
certes veritats més plenament. Com a punt de partida, em centro en dos 
paràgrafs de la instrucció Caminar des de Crist: un renovat compromís de la Vida 
Consagrada en el tercer mil·lenni: «La vida consagrada, com tota forma de vida 
cristiana, és per la seva naturalesa dinàmica, i tots els que són cridats per l’Esperit a 
abraçar-la tenen necessitat de renovar-se constantment en el creixement, fins a arribar a la 
unitat perfecta del Cos de Crist. És necessari, per tant, deixar-se conduir per l’Esperit al 
descobriment sempre renovat de Déu i de la seva Paraula, a un amor ardent per Ell i per la 
humanitat, a una nova comprensió del carisma rebut. Es tracta de dirigir la mirada a 
l’espiritualitat entesa en el sentit més fort del terme, o sigui, la vida segons l’Esperit». 
D’aquest text n’extrec dues afirmacions:  

• Els cridats per l’Esperit tenen necessitat de renovar-se constantment. 
• L’Esperit porta al descobriment sempre renovat de Déu. 

En el si de l’Església hi ha varietat de formes de vida cristiana, i una d’elles és la de la vida 
consagrada. Entre els membres de l’Església alguns, seguint una crida especial de Déu a 
través del seu Esperit, ens proposem viure la nostra vida cristiana consagrant-nos al Senyor 
per mitjà del sagramental de la professió religiosa, i posant-se al servei del poble de Déu. 
Tota forma de vida cristiana comporta un dinamisme, i l’hem de viure molt especialment les 
persones consagrades. Aquest dinamisme ens obliga a renovar-nos constantment en el 
nostre creixement espiritual, perquè hem de tendir cap al que ens diu Jesús: que siguem 
perfectes com el nostre Pare del cel és perfecte (Mt 5,48). Encara que aquesta fita sigui 
inassolible, és una direcció marcada pel mateix Jesús que ha d’estimular i orientar la nostra 
manera d’actuar. El creixement espiritual no tan sols beneficia el consagrat que el va fent, 
sinó que també redunda en bé del seu servei al poble de Déu, ja que com més a prop sigui 
de Déu, millor el podrá transmetre amb les seves paraules i les seves accions, sota l’impuls 
de l’Esperit, i es podrá convertir en un testimoni fascinant. A mesura que les persones fem el 
nostre camí per la vida, la filiació divina l’hem d’anar assumint i vivint cada vegada amb més 
plenitud, ja que durant el nostre trajecte vital anem descobrint més bé Déu i, per tant, la 
nostra relació amb Ell també va canviant i s’endinsa més en el seu coneixement i la seva 
intimitat. És una cosa semblant al símil que fa servir sant Pau, tot i que ho fa tractant una 
altra qüestió, però que també ens pot anar bé aquí: ell, quan era nen, parlava com un nen, 
pensava com un nen i raonava com un nen i, en fer-se home, va deixar totes les coses de 
nen (1Co 13,11). És a dir, a Déu l’anem descobrint i estimant cada vegada més, a mesura 
que anem «creixent en cristià», o sigui, fent passos cap a Ell conduïts per l’Esperit. 

A la vegada que avancem en aquest descobriment i amor a Déu, per consegüent també som 
capaços d’estimar i donar-nos més als germans. Això, les persones consagrades ho fem i 
manifestem a través de les obres que duem a terme a la institució religiosa a la qual 
pertanyem, sent fidels al carisma rebut dels nostres fundadors.  

“L’Esperit condueix la vida consagrada” 
Consol Muñoz, Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
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MESTRES I RESPONSABLES  
DE LA FORMACIÓ INICIAL 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2013-2014 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 3/2013-2014 

Data 30 de maig de 2014, divendres 

Hora 4 de la tarda (16.00) 

Lloc Seu de l’URC - Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)   

Convocats Mestres de noviciat i responsables de la formació inicial 
P. Màxim Muñoz (claretià, president de l’URC) 
G. Lluís Serra (marista, director del CEVRE) 

Ordre del dia 1. Pregària inicial 
2. Programació pendent: la sortida de juny 
3. Avaluació de les activitats realitzades 

a. Programa acadèmic 
b. Professorat 
c. Monogràfics 
d. Recessos: Nadal i Quaresma 
e. Aula 
f. II Jornada de formació de formadors 
g. Economia 
h. Grau de satisfacció dels novicis i novícies 

4. Programació del curs 2014-15 
a. Nombre de participants 
b. Programa del curs 
c. Professorat 
d. Calendari 
e. Activitats: inauguració del curs, recessos, visita a la sinagoga, 

sortida final de curs... 
f. III Jornada de formació de formadors 
g. Economia 
h. Aspectes pedagògics: exigència, assistència... 
i. Altres propostes: Any de la Vida Consagrada... 

5. Torn obert de paraula 
 

 

 

Formació inicial intercongregacional 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

CON OCASIÓN DE LA XXII JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2014 

Fe y caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16) 

Queridos hermanos y hermanas: 

 1. Con ocasión de la XXII Jornada Mundial del Enfermo, que este año tiene como tema Fe y 
caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16), me dirijo 
particularmente a las personas enfermas y a todos los que les prestan asistencia y cuidado. 
Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que 
sufre. En efecto, junto, o mejor aún, dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que lleva 
a nuestro lado el peso y revela su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue crucificado, destruyó 
la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, estamos frente al misterio 
del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, porque en el 
plan de amor de Dios también la noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor para hacer 
frente a toda adversidad en su compañía, unidos a él. 

2.  El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y 
el sufrimiento sino que, tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado, 
porque ya no tienen la última palabra que, por el contrario, es la vida nueva en plenitud; 
transformado, porque en unión con Cristo, de experiencias negativas, pueden llegar a ser 
positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el Padre ha 
entregado al Hijo por amor, y el Hijo se entregó por el mismo amor, también nosotros 
podemos amar a los demás como Dios nos ha amado, dando la vida por nuestros hermanos. 
La fe en el Dios bueno se convierte en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en 
fuerza para amar hasta el final y hasta a los enemigos. La prueba de la fe auténtica en Cristo 

Pasqua del Malalt: 25 de maig de 2014 
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es el don de sí, el difundirse del amor por el prójimo, especialmente por el que no lo merece, 
por el que sufre, por el que está marginado. 

3. En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configurarnos con Cristo, 
el Buen Samaritano de todos los que sufren. «En esto hemos conocido lo que es el amor: en 
que él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» 
(1 Jn 3,16). Cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos la 
esperanza y la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la 
entrega generosa hacia los demás se vuelve el estilo de nuestras acciones, damos espacio 
al Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada 
del Reino de Dios. 

4. Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros tenemos un 
modelo cristiano a quien dirigir con seguridad nuestra mirada. Es la Madre de Jesús y Madre 
nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificultades de sus hijos. María, 
animada por la divina 
misericordia, que en 
ella se hace carne, se 
olvida de sí misma y se 
encamina rápidamente 
de Galilea a Judá para 
encontrar y ayudar a 
su prima Isabel; 
intercede ante su Hijo 
en las bodas de Caná 
cuando ve que falta el 
vino para la fiesta; a lo 
largo de su vida, lleva 
en su corazón las 
palabras del anciano 
Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a los 
pies de la cruz de Jesús. Ella sabe muy bien cómo se sigue este camino y por eso es la 
Madre de todos los enfermos y de todos los que sufren. Podemos recurrir confiados a ella 
con filial devoción, seguros decque nos asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Es la 
Madre del crucificado resucitado: permanece al lado de nuestras cruces y nos acompaña en 
el camino hacia la resurrección y la vida plena. 

5. San Juan, el discípulo que estaba con María a los pies de la Cruz, hace que nos 
remontemos a las fuentes de la fe y de la caridad, al corazón de Dios que «es amor» 
(1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios si no amamos a los hermanos. El 
que está bajo la cruz con María, aprende a amar como Jesús. La Cruz es «la certeza del 
amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo 
perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la 
muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz de Cristo invita también a dejarnos contagiar 
por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a 
quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» (Via Crucis con los jóvenes, Río de Janeiro, 
26 de julio de 2013). 

Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de María, para que ayude a 
las personas enfermas a vivir su propio sufrimiento en comunión con Jesucristo, y sostenga 
a los que los cuidan. A todos, enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón 
la Bendición Apostólica. 

Vaticano, 6 de diciembre de 2013 
  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2013/july/documents/papa-francesco_20130726_gmg-via-crucis-rio.html
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Com es pot afirmar que la confessió està de moda si la majoria diu que 
està en crisi? El papa Francesc sembla que n’ha propiciat un repunt, 
però les dades encara són incontestables. La gent acudeix poc a rebre 
el sagrament de la reconciliació. Els confessionaris estan gairebé 
deserts. Es demanen canvis. La psicologia dels nostres coetanis 
sembla que no suporta de bon grat aquestes pràctiques. Les 
celebracions comunitàries de la penitència són més concorregudes, 
però només es convoquen en moments concrets de l’any i gairebé mai 
no compten amb el suport adient. 

Malgrat aquestes observacions, continuo sostenint que la confessió 
està de moda. Ha experimentat, això sí, una modificació substancial. 
La confessió es practica més que abans, però s’ha secularitzat. Molta 
més gent va al psicòleg i al psiquiatre per aclarir els seus estats interiors. Moltes persones 
participen en programes de ràdio on divulguen a través de les ones el que abans els costava 
formular en la intimitat d’un confessionari. N’hi ha que van al plató d’una televisió, atrets 
potser per la popularitat i els diners, per treure a la llum pàgines escabroses de la seva  
biografia. N’hi ha prou de recordar El juego de tu vida. Unes quantes cadenes busquen 
audiència i submergeixen l’espectador al pantà de les baixes passions dels protagonistes. 
Els periodistes i locutors assumeixen, de vegades, el paper del confessor més carca, però 

amb aires de modernitat. Risto Mejide va fer una bona entrevista a sor Lucía Caram, una 
monja que contagia amb el seu entusiasme. Li van sobrar dues preguntes al nou 
confessionari convertit en chester, que van ser respostes sense immutar-se: «Jo seria 
incapaç de fer un vot de castedat, aleshores, trobar una persona feliç que no té sexe em 
sorprèn moltíssim, no tens sexe o en tens i després et confesses? No, no en tinc. No n’has 
tingut mai, de sexe, ni amb tu mateixa? No.» Si això ho diu un sacerdot en una confessió, 
seria titllat d’impresentable i rebria els màxims improperis. Per tot arreu apareixen nous 
gurus que es permeten tota mena de preguntes. A internet, als xats, s’expliquen les intimitats 
més recòndites a confidents invisibles. La confessió, que s’ha secularitzat, està de moda. 

Els monjos antics realitzaven una pràctica que seria el germen de la confessió catòlica. 
Consistia a manifestar tots els pensaments que ens afecten i la funció de l’interlocutor 

La confessió està de moda  
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consistia a escoltar sense destorbar. Com afirma Christopher Jamison, els pares del desert 
tenien una dita predilecta: «El que agrada més als dimonis és un pensament no expressat.» 
Parlar permet alliberar-se, però la raó última de la confessió implica el perdó dels pecats i la 
reconciliació amb Déu, amb els altres i amb un mateix. En això és única. Estic convençut 
que cal introduir canvis profunds, però en el fons es tracta especialment d’un problema de fe. 

Lluís Serra Llansana 
 
 
 
 
 
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). 
 
La humilitat 
 

 (Mt 11, 29-30) “Accepteu el 
meu jou i feu-vos deixebles meus, 
que sóc benèvol i humil de cor, i 
trobareu el repòs, perquè el meu 
jou és suau, i la meva càrrega, 
lleugera”. 
 
 Jesús, amb la seva vida i 
amb la seva predicació, i sobretot 
amb el Sermó de la Muntanya, amb 
les Benaurances, ens situa en el 
nucli de la humilitat, una virtut que 
tant envegem, que tant voldríem 
posseir i que constatem que és 
molt difícil arribar-hi. I de fet Jesús 
no va fer altra cosa que ensenyar-
nos el camí de l’abaixament, de l’acceptació de la nostra realitat, de la nostra pobresa, dels 
nostres desitjos, a voltes, egoistes, de les nostres fallades i també del desig d’estimar, desig 
que ell mateix ha posat en el nostre interior. La humilitat ens allibera de la presó de les 
nostres pors, de fer-nos el centre dels altres, de viure  encaixonats en les nostres demandes 
que sovint no ens corresponen, deixant que les persones visquin també en la seva veritat. 
Quan aprenguem a no preocupar-nos per nosaltres i a descobrir la plenitud, la realitat en la 
presència constant de Déu, aleshores ens convertirem en missatgers de joia, d’alegria, de 
bon humor i també en estímul de cara a l’esforç per viure en aquest amor. Podrem expressar 
amor perquè no hi haurà temor, com ens diu St. Benet, tindrem força perquè no estarem 
retenint res per a nosaltres. 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 5 
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 La humilitat ens porta a l’amor autèntic; aquest com més el dono més augmenta. Com 
més a prop estic de la meva autenticitat, com més em dono, més tinc. Com més reparteixo 
els dons que he rebut, el meu amor, els meus desitjos, més augmenten en mi. Perquè estem 
en contacte amb una font inesgotable que ens fa créixer a mesura que deixem passar més i 
més aquestes qualitats divines. Per això, la llei del creixement de la nostra consciència, de la 
nostra veritat, ens condueix a la pacificació interior, a la senzillesa, a la humilitat autèntica. 
 

Apotegma 5 
Un cert dia Abba Macari tornava de la seva cel·la, des de les Marismes, portant fulles de 
palmera. De cop va veure el dimoni en el camí que empunyava una falç i intentava atacar-lo. 
Però no va poder i li va dir: “Oh, Macari, per la teva culpa estic sotmès a una gran violència. 
Faig tot el que tu fas, t’ho ben asseguro. Quan tu dejunes, jo no menjo; quan vetlles jo no 
dormo ni un instant. Sols hi ha una cosa en que et diferencies de mi”. Quina?, li va preguntar 
Abba Macari. El dimoni li va respondre: “És la teva humilitat, i per això sóc impotent davant 
teu”. 
 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. La humilitat és una característica bàsica de la vida cristiana. Quin valor li donava el 

nostra fundador o fundadora? Com ens volia humils? Quin significat té per a mi? 
2. Com puc viure la virtut de la humilitat en la vida comunitària de cada dia? 
3. Sé repartir els dons que he rebut sense esperar res a canvi? Em crec el centre? 

 

Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Què puc fer aquests propers dies per practicar la humilitat en 
les meves relacions amb Déu, amb els germans o germanes de la comunitat i amb les 
altres persones? Tradueixo la humilitat en amor, alegria i bon humor? 

 

 
 

 
CARITAS, CONFER, HOAC, JUSTICIA Y 
PAZ y AEFJ (África-Europa Fe-Justicia)  
ANIMAN A LA MASIVA PARTICIPACIÓN 
EN LAS ELECCIONES EUROPEAS  
 
El próximo 25 de mayo los españoles 
estamos convocados a elegir 54 de los 751 
diputados que compondrán el nuevo 
Parlamento Europeo y que representarán a 
unos 490 millones de ciudadanos europeos 
(28 países miembros). En estas elecciones, el 
nuevo Parlamento estrena mayores 
competencias: elige al Presidente de la Comisión, tiene que aprobar al conjunto de los 
miembros que propone el Consejo Europeo para formar la Comisión y puede destituir a la 
Comisiónmediante una moción de censura.  

El gran reto al que se enfrentan los ciudadanos europeos es, por un lado, la 
desinformaciónacerca de las instituciones, funcionamiento y repercusiones de lo que se 
realiza, día tras día, en la Unión Europea, unido al casi total desinterés por lo que en la UE 
se debate.  

Nota sobre les eleccions europees 
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Desde nuestra común identidad cristiana y a la luz del Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia, animamos a todos los votantes a tomar conciencia de la importancia de 
este momento, donde con nuestro voto podemos construir una Europa más justa y 
solidaria con las personas y los países más débiles y vulnerables.  

La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) anima, con 
motivo de la convocatoria de las elecciones al Parlamento europeo, a configurar Europa 
como una comunidad de solidaridad y responsabilidad, basada en un modelo de economía 
social de mercado en el que no solo prime la economía y donde tengan la debida 
importancia la moral, la política y la voluntad decidida de preservar los derechos 
fundamentales de todas las personas.  

Nuestras organizaciones consideran necesario apostar decididamente por una Europa 
comprometida con una justicia económica y social universal, dispuesta a:  

 Establecer un marco de protección de los derechos económicos y sociales, e impulsar 
políticas de lucha contra el desempleo -especialmente el juvenil y el de larga 
duración- orientado a la creación de puestos de trabajo dignos para todos.  

 Promover la reducción de la pobreza y la exclusión social a través de instrumentos 
como el salario mínimo 
interprofesional y una renta 
básica familiar.  

 Reforzar la cooperación a 
favor del desarrollo 
económico, los derechos 
humanos y la democracia 
tanto en los países más 
pobres como en los de nuestro 
entorno.  

 Adoptar políticas que mejoren 
la regulación de los mercados 
financieros, a fin de frenar la 
especulación y la evasión 
fiscal, favorecer su 
transparencia y su adecuación 
a la economía real y productiva, promoviendo la desaparición de los paraísos fiscales 
y el secreto bancario, y aplicando impuestos a las operaciones financieras 
internacionales.  

 Impulsar normativas y políticas que aseguren mayor respeto del medio ambiente, la 
biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.  

 Promover una reforma del sistema económico-financiero global, a fin de ponerlo 
verdaderamente al servicio del bien común universal, favoreciendo la creación de una 
autoridad política democrática universal que lo haga posible  

Así mismo, consideramos que Europa no puede renunciar a un mayor compromiso con los 
derechos humanos, base del respeto de la dignidad de la persona. Entre otros retos, es 
urgente garantizar los derechos humanos de los migrantes y reforzar la lucha contra la trata 
de personas, evitando la mortalidad en el mar y las fronteras, estableciendo vías efectivas y 
realistas para la inmigración laboral efectivas y realistas para la inmigración laboral y el asilo 
en Europa, impulsando la integración social y luchando contra el racismo y la xenofobia.  
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Es necesario, además, que todos los países europeos trabajen por una paz universal 
promoviendo el desarme y el control del comercio de armas.  

Los problemas y retos a los que se enfrenta Europa son muchos y muy complejos.  

La construcción de Europa como un gran espacio de integración política y económica, de 
justicia social, de promoción del desarrollo humano integral y de la paz, con vocación 
dereferencia mundial, es una meta irrenunciable a la que todosdebemos contribuir 
ejerciendo nuestro derecho a votar.  

Por ello, como creyentes ycomo hombres y mujeres de buena voluntad, no podemos 
permanecer indiferentes ante estas elecciones, tras la excusa de lo complicado de las 
instituciones, del desencanto generalizado o del sentimiento negativo de que “nada vale la 
pena”.  

Invitamos a toda la ciudadanía a participar, a través de las urnas, en la construcción de otra 
Europa más acogedora y más justa, y a asumir un compromiso activo en la defensa de los 
derechos de los últimos y no atendidos por parte de las estructuras legislativas y ejecutivas 
de la UE. 
 
 
 
 
M'ha semblat 
compartir les raons 
que tinc per votar el 
25 de Maig a les 
Eleccions europees. 
 
1ª Per ser i sentir-me 
ciutadà europeu. 
 

2ª Per responsabilitat 
política com a 
ciutadà de participar 
en tot tipus de propostes on se'ns demana opinió, expressió, decisió... 
 

3ª Per col.laborar (encara que sigui de forma de moment insuficient) en la construcció d'una 
Europa (que m'agradaria federal i de els nacions reals) 
 

4ª Per incidir en més control de les altes finances i grans empreses. 
 

5ª Per contrarestar les forces polítiques euroescèptiques. 
 

6ª Per frenar el neofeixisme i el racisme 
 

7ª Per afavorir el procés del dret a decidir a Catalunya 
 

8ª Per què a Catalunya ens hi juguem més a Europa que a Espanya en sentit social, 
econòmic, polític i cultural... 
 

9ª Per afavorir unes millors relacions de germanor amb les Espanyes. 
 

10ª Per avançar en els drets socials sobre tot dels més desfavorits. 
 
Gràcies per atendre'm i llegir-les, i Visca Europa!!! 
 
Rousseau: “El dret a votar m’imposa el deure d’instruir-me” 

Eleccions europees ● Quim Cervera  
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sou  convidats a la 
 
Vetlla de Pentecosta  

 

dissabte, 7 de juny 

a les 7 del vespre 
 
Monestir de Sant Pere de les 
Puel· les 

Anglí, 55 - Barcelona  

www.benedictinescat.com/StPere  

tel. 932 038 915 

 

 

 
 
 
CRÓNICA DE LAS CONVERSACIONES PPC: EVANGELII  GAUDIUM Y LOS 
DESAFÍOS PASTORALES PARA LA IGLESIA ESPAÑOLA HOY 

ALANDAR - Lunes 12 de mayo de 2014 

La editorial PPC, en colaboración con el Instituto Superior de Pastoral, organizó el pasado 7 
de mayo una jornada de reflexión y debate sobre la Evangelii Gaudium y los desafíos 
pastorales para la Iglesia española hoy. 

Bajo el nombre “Conversaciones PPC”, la editorial PPC organizó estas jornadas, en 
colaboración con el Instituto Superior de Pastoral, en las que se pretende abrir foros de 
encuentro y diálogo con distintos sectores de la sociedad, fomentando el diálogo fe-cultura y 
todas aquellas iniciativas que tengan que ver con la apertura a los cambios que nos vienen 
desde la misma Iglesia. 

El papa Francisco está proponiendo un “verdadero desafío” mediante la “conversión radical 
hacia Jesús” para “enraizar a la Iglesia con más verdad”, según afirmó ayer el teólogo José 
Antonio Pagola durante la clausura de la jornada de reflexión y debate sobre la Evangelii 
Gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia española hoy celebrada en Madrid. 

Durante su intervención, Pagola 
mostró su admiración por la “lucidez 
y valentía” del papa Francisco, ya 
que ha cumplido expectativas que 
hasta ahora eran “insospechadas” y 
ha creado “un clima nuevo”. En este 
sentido, recordó las palabras del 
papa para advertir sobre la 
necesidad de participar en esta 
reforma: “Si no, seremos 
simplemente espectadores de un 
estancamiento infecundo de la 
Iglesia”. 

Pagola reconoce la lucidez y valentía del papa Francisco, 
que plantea un verdadero desafío para la Iglesia 

Vetlla de Pentecosta 

http://www.benedictinescat.com/StPere
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Pagola explicó también que “el verdadero motor para volver a Jesús es volver a la fuente y 
recuperar la frescura del Evangelio para que el mensaje no se enrede en doctrinas”. En esta 
línea, recalcó una vez más las palabras del papa sobre “los cristianos buenos que conocen 
el Evangelio de muy segunda mano, a través de predicadores y catequistas” y pidió “darle al 
Evangelio una oportunidad de contacto directo con los miedos y las esperanzas de la gente 
de hoy”. 

Por su parte, Juan Martín Velasco, director del Instituto Superior de Pastoral durante 
dieciséis años y rector del Seminario de Madrid desde 1977 a 1987, apuntó que Evangelii 
gaudium es una exhortación basada en una firme convicción, fruto de la experiencia de su 
autor y habló sobre el centro y contenido de su mensaje: “Evangelizar es dar testimonio de la 
experiencia del encuentro con Jesucristo, muerto y resucitado, en quien se nos revela el 
amor infinito de Dios, que salva a los humanos”. 

En este sentido, Martín Velasco enumeró algunas de las consecuencias producidas por la 
experiencia de ese encuentro, como “la alegría que llena el corazón; entusiasmo 
evangelizador; transformación de la vida de la persona centrada en sí misma a la persona 
abierta a Dios y a los otros y, por último, la dotación de recursos para la indispensable 
reforma de la Iglesia que la ponga en estado de misión”. 
 

 
 

Tras la lectura de una Selección de Cartas 
al papa Francisco, extraídas del libro 
publicado por PPC/Vida Nueva, el 
periodista Luis E. Larra Lomas moderó 
una tertulia en la que Mª Ángeles López 
Romero, de Revista 21; Mª Ángeles 
Fernández de RTVE; Charo Mármol, de 
Alandar, y María Gómez, de Vida Nueva, 
abordaron algunos temas clave de la 
Iglesia española bajo el título “Qué perfiles, 
qué estructuras, qué lenguajes”. 

Sobre la primera impresión que tuvieron al 
leer el Evangelii gaudium, las cuatro 
participantes coincidieron en destacar que 

el texto hace referencias a temas tratados hace tiempo, pero con un lenguaje sencillo, 
entendible y fácil de leer. 

Respecto a la imagen de la Iglesia española en la sociedad, Charo Mármol destacó la 
alegría que transmite el papa Francisco: 
“Un estado del que no goza a veces la 
transmisión de la fe y el Evangelio”, a lo 
que Mª Ángeles López añadió que la 
Iglesia proyecta “una imagen gris, triste, 
apocalíptica y condenatoria, no siempre 
acorde a la realidad”. 

En cuanto al papel que juega la mujer 
dentro de la Iglesia, las cuatro resaltaron la 
necesidad de ser consideradas en 
igualdad de condiciones para poder estar 
presentes y participar en los órganos de 
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decisión. Por último, todas coincidieron en la importancia de volver a lo esencial, al 
Evangelio, seguir el ejemplo del papa Francisco al transmitir más por sus gestos que por sus 
palabras y, sobre todo, dejar de hablar tanto para empezar a escuchar. 

 

 
 

 S’esdevé enguany 800 anys del pas de sant 
Francesc per les nostres terres. Hi ha moltes 
tradicions i llegendes que afirmen que l’any 
1214 Francesc d’Assís va passar per Catalunya, 
suposadament camí de Santiago. Hem volgut 
atansar-nos a aquest tema des del punt de vista 
acadèmic per esbrinar amb rigor fins a quin punt 
totes aquestes tradicions estan fonamentades 
en la història, a partir de les fonts franciscanes i 
dels testimonis escrits o en pedra existents. El 
segon dia, en el bellíssim marc del Monestir de 
Pedralbes, seguirem aprofundint en els grans 
autors de l’espiritualitat franciscana: Ángela de 
Foligno, en ocasió de la recent edició del seu 
Memoriale, transcripció de la seva experiencia 
de Déu; Ramon Llull, tot preparant el 700 
aniversari de la seva mort; i Clara d’Assís, per la 
seva influència a la llar de Pedralbes. També 
donarem a conèixer un estudi important sobre la 
presència del monaquisme femení a l’Edat 
Mitjana. 

Us fem arribar el tríptic i el cartell de les 
Jornades d'Estudis Franciscans que organitza la Família Franciscana i que tindran lloc els 
propers 20 i 21 de juny a la Facultat de Teologia de Catalunya i al Monestir de Pedralbes. 
Aquest any es tractarà el tema "Francesc d'Assís a Catalunya. 800 anys". 

Divendres 20 de juny - Facultat de Teologia de Catalunya 
10.00h Pregària. Presentació 
10.30h Els pelegrinatges a l’Edat Mitjana. JOSEP TORNÉ 
12.00h El pas de sant Francesc per Catalunya. AGUSTÍ BOADAS 
16.30h A propósito de la entrada de Francisco en España. VALENTÍN REDONDO 
18.00h L’oració mental. Reflexions entorn d’un opuscle franciscà del segle XVI. EDUARD 
REY 
 
Dissabte 21 de juny - Monestir de Pedralbes 
10.00h Ángela de Foligno. PABLO GARCÍA 
11.30h Paisatges monàstics. L’Atles CLAUSTRA d’espiritualitat femenina. BLANCA GARÍ 
12.30h Ramon Llull i l’amància: “aprendre ciències d’amor e de bondat”. ALBERT SOLER 
16.30h Clarisses: ancoratge urbà en l’eternitat. J.J. LÓPEZ BURNIOL 
18.00h Concert d’Orgue: “Via Francisci”. AGUSTÍ BOADAS 
 
Són unes Jornades obertes a tothom i l'entrada és lliure. 

Francesc d’Assís a Catalunya. 800 anys 
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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 i hora 20 de maig de 2014, dimarts - 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 
   

 
La conferència a càrrec del P. Ventura Puigdomènech ha suscitat un gran interès entre els 
assistents a la convocatòria, organitzada per l’URC i la Fundació Claret. Unes imatges 
inicials precioses, la biografia del P. Charles de Foucauld, la comunitat de Tibhirine, 
l’església algeriana, el batec de l’història, el diàleg entre cristianisme i l’islam... Un vespre 
inoblidable. 
 

  

 
 

P. Ventura Puigdomènech: “L' Església d'Algèria i Tibhirine a la llum de 
les intuïcions de Carles de Foucauld” 
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Per escoltar la xerrada heu descarregar-la d’internet: 
Archivos (200 MB total) VN780247 
conferència.wav 
Disponible hasta 28 de mayo de 2014 

 

Descarga 

  

 

 

El 2014 produirà 50.000 ampolles d’un nou Cava 
Brut Reserva, que elaborarà amb la col·laboració 
del Grup Osborne 

El raïm autòcton que s’utilitzarà serà un 30% 
Macabeu, un 20% Xarel·lo i un 50% Parellada, el 
temps mínim d’envelliment serà de 15 mesos i 
tindrà un preu inferior als 9€ 

 
Montserrat, maig de 2014. L’abadia de Montserrat 
tindrà el seu propi cava. En els propers mesos està 
prevista la sortida al mercat d’un Cava Brut Reserva 
de Montserrat. En concret, en el primer any es 
produiran aproximadament 50.000 ampolles, que 
seran elaborades a les Bodegues Mont Marçal i que 
les comercialitzarà el Grup Osborne. 
 
Aquest nou cava complementa la gamma de licors de 
Montserrat –Aromes, Crema Catalana, Licor 
d’Avellana, Ratafia, Anís i Herbes, que des de 2011 
aquest grup elabora a la fàbrica Anís del Mono, a 
Badalona. 
 
El departament de producció i de qualitat d’Osborne 
està treballant per a l’elaboració del cava de 
Montserrat amb Bodegues Mont Marçal –productora 
de vins i caves de qualitat a l’empara de les 
denominacions d’origen del Penedès, Catalunya i 
Cava-, i utilitza per a l’ocasió raïm autòcton: 30% 
Macabeu, 20% Xarel·lo i 50% Parellada. El Cava de 
Montserrat envellirà per un mínim de 15 mesos i està 
previst que surti amb un preu inferior als 9€. En un 
futur, a aquesta varietat de Brut Reserva se li afegiran 
altres tipus de cava. 
Etiqueta i xapa de col·lecció 
Un altre dels trets característics d’aquest cava de Montserrat és el disseny de l’etiqueta. El 
marc exterior té forma circular i reprodueix l’orla d’un dels vitralls de la Basílica de Santa 
Maria, i la silueta del massís montserratí corona el conjunt. La xapa de l’ampolla serà de 
col·lecció; canviarà cada anyada, fins a completar una sèrie que recrearà cadascun dels 
mosaics dels diferents vitralls que hi ha a la Basílica. La característica “M” gòtica del logotip 
de Montserrat, amb la serra superposada, ocuparà el centre de la xapa. 

Montserrat tindrà el seu propi cava 

https://www.wetransfer.com/downloads/e49083429f6b77a1fa02f8b8c9555cba20140521185520/96c99899127eb807dc633643b1be257620140521185520/c4871d
https://www.wetransfer.com/downloads/e49083429f6b77a1fa02f8b8c9555cba20140521185520/96c99899127eb807dc633643b1be257620140521185520/c4871d
https://www.wetransfer.com/downloads/e49083429f6b77a1fa02f8b8c9555cba20140521185520/96c99899127eb807dc633643b1be257620140521185520/c4871d
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EXPOSICIÓ TEMPORAL 
Museu d’Història de Barcelona · MUHBA   
Capella de Santa Àgata,  
29 maig – 14 setembre 2014 
Inauguració dijous 29 de maig a les 19:30 
hores 

Els monestirs benedictins femenins de Sant 
Pere de les Puel·les i Santa Clara de Barcelona 
van viure des de primera línia, al peu de la 
muralla, els setges que Barcelona va patir entre 
1691 i 1713-14. Les seves vivències 
conservades en els arxius de les dues 
comunitats hereves, constitueixen un testimoni excepcional de l’impacte dels episodis 
bèl·lics en la vida urbana i també dels canvis que va comportar el desenllaç dramàtic de la 
guerra de Successió. 
 
Una exposició del Museu d’Història de Barcelona comissariada pel SAF 
+ info www.federaciobenedictines.cat 

 

 

 

[GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA] Aquest dimarts 20 de maig, ha 
tingut lloc, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, la inauguració de la primera 
fase del Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats. L’acte ha estat presidit pel 
cardenal Lluís Martínez Sistach, el qual ha desvetllat que se sent “molt esperançat perquè el 
Congrés prestarà un gran servei a tots els pastors de les grans ciutats” i ha afirmat que 
“aquest Congrés posa en pràctica el programa que el Papa Francesc ha proposat en la seva 
exhortació apostòlica Evangelii gaudium (La joia de l’Evangeli)” . 
 
El Congrés tindrà dues fases: en la primera, que avui comença, els experts en els continguts 
del Congrés exposaran el seu pensament i elaboraran un conjunt de conclusions, que 
oferiran als arquebisbes i bisbes de les grans ciutats, els quals es reuniran, també a 
Barcelona, del 24 al 26 de novembre, per elaborar les pròpies conclusions, les quals 
presentaran al Papa Francesc, en audiència, a Roma, el 27 de novembre. 
 
Abans de començar la inauguració, el president de la Generalitat, M. Hble. Sr. Artur Mas, ha 
donat la benvinguda a tots els ponents i ha saludat les autoritats eclesiàstiques i civils que hi 
han assistit: Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona; Mons. Joan Enric Vives, 
arquebisbe-bisbe d’Urgell; Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic; el Sr. Xavier Trias, alcalde 
de Barcelona; el Sr. Àngel Ros, alcalde de Lleida, i altres autoritats polítiques, acadèmiques i 
religioses com el Sr. Antoni Castellà, responsable de la secretaria d’Universitats i Recerca; el 
Sr. Enric Vendrell, director d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya; la Dra. Lourdes 
Cirlot, vicerectora de Relacions Institucionals i Cultura de la Universitat de Barcelona; el Dr. 
Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull i el Dr. Armand Puig, degà de la 
Facultat de Teologia de Catalunya, entre d’altres.  

SAF: “Monestirs urbans en temps de guerres” 

Inauguració del Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats 

http://federaciobenedictines.us3.list-manage.com/track/click?u=d208f037c1306c83ba416b5f8&id=a5854c567b&e=0ea5eef0db
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El Sr. Claudi Alsina, secretari general d’universitats de la Generalitat de Catalunya, ha parlat 
en nom del president Mas en la inauguració del Congrés, i ha destacat que, del debat que es 
faci durant els propers dies, “es poden derivar conclusions interessants pel present i el futur 
de les grans ciutats”. Per part seva,  l’alcalde de la ciutat, Xavier Trias, s’ha mostrat molt 
satisfet i content que “el Congrés es faci a una ciutat com Barcelona” i ha subratllat “la 
importància de la labor que duu a terme l’Església a favor de la cohesió social a la ciutat i al 
país”. 
 
La sessió del matí ha constat de tres ponències. El sociòleg Manuel Castells ha presentat la 
primera, “La gran ciutat en el segle XXI, lloc de la vida global. Àngels i dimonis de les grans 
ciutats”. El professor Castells ha dit que vivim en un planeta majoritàriament urbanitzat, els 
centres neuràlgics del qual són gran regions metropolitanes de més de cinc milions 

d’habitants. Urbanització i 
metropolitanització s’acceleren 
arreu del món. Les grans 
ciutats concentren poder, 
riquesa, tecnologia, innovació i 
creativitat, i han millorat les 
condicions econòmiques, 
d’educació i salut de les 
persones, però també 
concentren els problemes 
socials més grans, el 
deteriorament ecològic, la 
pobresa urbana i la crisi de la 
vida quotidiana. En aquestes 
condicions, hi ha un anhel 
creixent per trobar en la religió 
un refugi i una guia per superar 
la crisi multidimensional d’un 
desenvolupament inhumà. 

Augmenta la proporció de població religiosa al món, però no de la mateixa manera en les 
distintes religions. L’Església catòlica ha d’encarar positivament els reptes que suposen la 
urbanització i la globalització. 
 
El tema de la ponència del sociòleg francès Marc Augé ha estat “Centre i perifèries en la 
gran ciutat. Geografia humana i geografia urbana”. La ponència ha estat llegida pel Dr. 
Armand Puig, ja que el Dr. Augé no ha pogut desplaçar-se a Barcelona degut a un recent 
accident. La globalització ha portat a un procés d’urbanització, afirma el Dr. Augé. En el món 
actual, es generen espais de trànsit o no-llocs com els aeroports, els supermercats, els llocs 
d’interès turístic.  Els no-lloc són espais de pas amb els que és complicat interioritzar i crear 
una identitat a les ciutats d’avui dia. S’ha de tenir present que el món sencer s’està convertint 
en una ciutat. De fet, ja es pot parlar del món-ciutat. I al mateix temps es produeix una 
evolució del món que es converteix en ciutat o en espai urbanitzat, amb el creixement del 
teixit urbà concentrat entorn als rius, les costes, etc. En aquestes ciutats existeixen les 
perifèries, on disminueix la necessitat del contacte social. El professor Augé considera que 
caldria arribar al prototip de ciutat ideal, com les ciutats mitjanes del nord d’Itàlia, com 
Parma, en les que el visitant que va de pas té el sentiment que podria deixar-se endur per la 
intimitat de la ciutat. 
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La tercera ponència, titulada “Formes de vinculació i de desvinculació en la gran ciutat”, l’ha 
presentada el professor Javier Elzo, que l’ha basada en dos factors: Internet i la por. El nou 
fenomen de la bretxa digital entre persones de diferent edat i de classe social conviu amb la 
por, amb una obsessió per la seguretat. En aquest context, l’Església “té una oportunitat 
d’or” ja que és “l’única institució mundial que està estructurada, jerarquitzada, i que forma 
una unitat. I és l’única amb capacitat d’oposar-se al capitalisme dominant”. Elzo aconsella 
que “l’Església hauria de passar del model piramidal amb el Papa al vèrtex, a la 
descentralització en xarxa amb un node central que és el papat”. 
 
A la tarda, hi ha hagut debats a porta tancada amb els experts. En les següents sessions, 
s’exposarà quin és l’encaix del cristianisme en aquest teixit metropolità, com s’ha de 
comunicar l’Evangeli en la gran ciutat i quins han de ser els reptes en la comunicació de la 
Bona Notícia a les metròpolis.  
 

El vídeo de cadascuna de les ponències pot veure’s a: 
http://www.esglesiabarcelona.cat/ca/inici 

 
 
 
 

Los árboles de nuestra parcela están 
siendo generosos. Ahora nos regalan 
cada día con varios katales, una fruta 
difícil de describir para quienes no han 
estado en Asia (en inglés lo llaman jack 
fruit). Un katal puede pesar 4 o 5 kilos. 
Pues bien, ayer cuando nos volvíamos 
a casa, llevándonos un saco con 
katales y piñas, Johir, el vigilante de la 
parcela se empeñó en cargarlo él 
mismo hasta el autobús (ver foto). El H. 
César insistió en llevarlo; no hubo 
manera. Yo me puse serio y le dije: 
“¿Es que te crees que no somos 
capaces de cargar con este saco?” 
Finalmente accedió a llevarlo sólo 

hasta la mitad del camino. Y cuando a partir de ahí César se lo cargó al hombro, Johir 
miraba desde lejos con aires de culpabilidad. ¿Qué está detrás de esta anécdota? A Johir, 
un trabajador de las plantaciones de té, educado en una mentalidad prácticamente de 
esclavo, le parece casi un sacrilegio que nosotros, extranjeros, religiosos, educados, 
hagamos un trabajo que corresponde a las castas bajas de la sociedad. Nos ha pasado 
en más ocasiones; por ejemplo, a la gente le extraña que cocinemos, que limpiemos nuestra 
casa, que nos lavemos la ropa, que no tengamos coche, que viajemos en medios públicos. 
Por la tarde, en nuestra reunión comunitaria estuvimos dándole vueltas a esto; nos dábamos 
cuenta de cómo nuestro estilo de vida sencillo y fraterno es un reto para la gente que 
nos rodea, y, por qué no decirlo, para los miembros del clero local, acostumbrados a ser 
reverenciados por los fieles. Estamos tratando de aportar nuestro estilo de vida a la sociedad 
de Bangladesh, y la sencillez y la dimensión mariana son parte importante de nuestra 
contribución. Mostrar que somos Hermanos y que vivimos esta fraternidad entre nosotros, 
con los jóvenes y con la Iglesia local. 

Eugenio Sanz, marista | 20.05.14 

No somos una casta 
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(CR - Dll, 19/05/2014) 
L’Escola Vedruna, de la 
congregació religiosa 
amb més centres 
educatius a Catalunya, s’ha 
implicat activament en el 
protesta que el proper 
dissabte 14 de juny 
organitza 'Som Escola' a 
Barcelona. Per això, han 
convidat “als claustres de 
les nostres escoles, a les 
seves direccions, als 
alumnes i a totes les 
nostres famílies, a participar 
en l’acte cívic i popular de 
protesta i reivindicació en bé del català i dels continguts culturals i històrics propis de la 
nostra nació”. 

L’Equip de Coordinació de Vedruna Catalunya Educació creu que és preocupant “la situació 
jurídica en què es troba la llengua catalana, especialment a partir de la Lomce i de les 
sentències del Tribunal Constitucional”. I afirma que “la llengua catalana i els continguts de 
cultura i d’història de Catalunya són dos aspectes que formen part del moll de l’os del 
Projecte Educatiu Vedruna”. 

Aquest és el text que crida a tots els centres de l’Escola Vedruna a “facilitar tota mena 
d’iniciatives que ens portin a la participació a la diada del 14 de juny”. Sota el lema “Per un 
país de tots, decidim escola catalana”, es farà una cercavila reivindicativa pel centre de 
Barcelona contra la LOMCE i les sentències que qüestionen el paper del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament.  

Comunicat a les direccions, claustres i Ampa de les escoles de Vedruna Catalunya 
 
En nom i representació de l’equip coordinador de les Escoles Vedruna de Catalunya, format 
per una xarxa 36 centres i que acull entorn de 20.000 alumnes, volem manifestar el nostre 
suport a la convocatòria organitzada per "Som Escola" pel proper dia 14 de juny a 
Barcelona. 

En més d’una ocasió, en aquests darrers mesos, hem manifestat la nostra preocupació per 
la situació jurídica en què es troba la llengua catalana, especialment a partir de la Lomce i de 
les sentències del Tribunal Constitucional. Entenem que la llengua i els continguts de cultura 
i d’història de Catalunya són dos aspectes que formen part del moll de l’os del Projecte 
Educatiu Vedruna i, de forma genèrica del model d’escola catalana que hem estat aplicant, a 
les nostres escoles i al nostre país en els darrers 30 anys. 

Per això, en uns moments d’incertesa i risc per a la continuïtat normalitzada de 
l’ensenyament de la llengua, creiem oportú d’impulsar als claustres de les nostres escoles, a 

L’Escola Vedruna, amb la mobilització pel català de 'Som Escola' 

http://www.pastoralvedruna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=257&Itemid=90
http://www.pastoralvedruna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=257&Itemid=90
http://www.somescola.cat/que-pots-fer/
http://www.eduvedruna.org/
http://www.somescola.cat/que-pots-fer/
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les seves direccions, als alumnes i a totes les nostres famílies, a participar en l’acte cívic i 
popular de protesta i reivindicació en bé del català i dels continguts culturals i històrics propis 
de la nostra nació. Pensem que és bo, des de les escoles, facilitar tota mena d’iniciatives 
que ens portin a la participació a la diada del 14 de juny. 

A la vegada, convidem a les nostres famílies, i de manera especial mitjançant les juntes de 
les Ampa a promoure i coordinar accions que ens portin a participar activament. De segur 
que, ben organitzats, podem mostrar –una vegada més- la nostra veu i la nostra voluntat en 
favor de la llengua i del país. 

Montserrat Espinalt i Soldevila. En nom de l’Equip de Coordinació de Vedruna Catalunya 
Educació 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/57360 

 

 

 

 

 

(Glòria Barrete –CR- 16/05/2014) L'any 

2007 la ciutat brasilera de Mendes acollia 
la primera Assemblea Internacional de 
la missió marista. Aquest proper 
setembre se celebrarà a la ciutat africana 
de Nairobi la segona assemblea. Ja fa 
set anys que l'Institut Marista ha pres 
consciència de que germans i laics 
comparteixen una missió, i va ser en el 
darrer Capítol General, ara fa 5 anys, que 
aquest concepte de missió compartida va 
agafar impuls esdevenint en 'Maristes 
nous en missió'. 

Del 6 al 9 de maig Notre-Dame de l’Hermitage ha esdevingut l'escenari de l'assemblea 
provincial, la fase prèvia a la trobada de Nairobi, on han participat una vuitantena de 
persones de la província de l'Hermitage, entre germans i laics, d'entre els quals una 
quarantena provenien de Catalunya. Uns dies on "es busca que tant laics com germans, en 
igualtat de condicions i de números, puguin debatre i reflexionar sobre el futur de la missió 
marista", explica Pep Buetas, un dels organitzadors de l'assemblea i membre del secretariat 
internacional dels germans-laics de l’Institut Marista. 

De l'àmbit global a l'àmbit local 

Una assemblea provincial centrada el primer dia "en el concepte d'obrir-nos al món", a través 
d'una taula rodona d'experiències de la província "que poguessin ser significatives de cara a 
la missió, que ens mostren trets d'aquest nou moment que diem que estem vivint: un 
moment nou pel carisma marista, sobretot pel que ve donat entre la relació entre germans i 
laics". L'assemblea internacional, la de Nairobi, té com a logo una foguera i un arbre típic 
africà, un espai on les tribus africanes es reuneixen al voltant del foc per explicar històries. 
Aquest paral·lelisme espaial es va utilitzar a la nit quan "al voltant d'un foc simbòlic vam fer 

"El laïcat marista respon a una vocació, i com a vocació és una resposta 
gratuïta" 

http://www.champagnat.org/
http://www.champagnat.org/203.php?caso=1&cap=XXI
http://www.champagnat.org/nairobi.php
http://www.champagnat.org/nairobi.php
http://www.champagnat.org/nairobi_news.php?a=2&id=331&ui=fases
http://www.champagnat.org/000.php?p=1
http://www.champagnat.org/000.php?p=1
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grups i vam explicar la nostra història personal marista". Una primera jornada de treball que 
"va anar des de la realitat general, coneixent les presències maristes arreu del món, a una 
realitat concreta, la personal de cadascú", comparteix Buetas. 

El segon dia d'assemblea es va centrar en l'expressió, plasmant el viscut el dia anterior en 
uns mandales. La tarda es va destinar al "retrobament amb el foc inicial del projecte marista" 
a través d'uns itineraris que havia recorregut Marcel·lí Champagnat, el fundador. 

En el darrer dia d'assemblea els participants es van escriure una carta a ells mateixos 
simulant ser ells en edat avançada i aprofitant la saviesa que dona el pas del temps per 
aconsellar i recordar "el que és important a la vida i els somnis que valen la pena acaronar". 
Una carta motivacional que els participants rebran a les seves bústies d'aquí a un temps. 
L'assemblea va finalitzar amb un sondeig per escollir els representants de la província a la 
trobada de Nairobi i amb una pregària d'enviament. 

Una missió compartida 

Una trobada per conèixer i reflexionar sobre el present i el futur de la missió marista i on els 
laics són part important del procés. "Els laics també som hereus del carisma marista; ja 
portem uns quants anys amb aquest sentiment i d'alguna manera això de 'Maristes nous en 
missió' ens inclou ja a tots". Però Buetas matisa de seguida el concepte de laic marista. Per 
ell "el laïcat marista respon a una vocació, i com a vocació és una resposta gratuïta. No té 
cap sentit instrumental, no es tracta de que si hi ha menys germans ara hem de tenir més 
protagonisme que abans. Aquest procés no va ni per números ni va a substituir res, sinó a 
descobrir aquesta nova crida i a fer-nos una interpel·lació a nivell personal". 
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Una crida que s'ha de desvetllar i no donar mai per feta, ja que segons explica Pep Buetas: 
"El que estem intentant defugir és causar la confusió de que qualsevol treballador o 
col·laborador de les obres ja és o s'ha de sentir automàticament laic marista, doncs no, 
perquè és un procés de descoberta personal; hi pot haver fantàstics col·laboradors que no 
es senten cridats a la vida marista i en canvi donen el seu temps com els que més". 

Un procés de descoberta que s'ha de motivar i conceptualitzar des de l'Institut Marista, on ja 
hi ha petits signes de treball en aquesta línia: "tot això s'està alimentant fent formació 
conjunta, fent recessos compartits entre germans i laics, obrint comunitats mixtes, grups de 
vida marista on hi ha germans i laics i on el rol del germà no és només el de consiliari sinó 
que és un més, amb caps de setmana que anomenem d'aprofundiment vocacional, etc". 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/57264 

 

 

Són llibres religiosos de gairebé un 
metre de llarg i en un estat tan 
lamentable que la seva recuperació 
semblava impossible. Fins que va 
arribar Dolores, una restauradora 
llicenciada en cirurgia. De moment, n’ha 
salvat 12 i li queden altres vuit. Són tan 
valuosos que mai una càmera de 
televisió havia pogut apropar-se a ells.  
Mª Dolores Díaz de Miranda i Macías 
és monja professa del Monestir de sant 
Pelai d'Oviedo, des de l'any 2003 està 
en el monestir de Sant Pere dels 
Puel·les de Barcelona. Tesi doctoral 
en Restauració i Conservació a la 

Universitat de Barcelona. Va ser durant nou anys responsable del Laboratori de Restauració 
del monestir de Sant Pelai i des de fa vuit ho és del monestir en el qual viu. Ha participat 
com a ponent en diversos congressos nacionals i internacionals sobre la restauració del 
document gràfic, l'enquadernació i l'estudi del paper, i ha col·laborat en cursos docents. I ha 
impartit diverses conferències sobre mestres d'espiritualitat. 

 

Vegeu. http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-enfoque-ok-120514/2560228/ 
 
 

 

Preinscripció, matrícula i manteniment del concert: una tasca important en aquest 
moment  

A segon cicle d’educació infantil, primària i ESO s’han fet ja les assignacions de places 
segons les sol·licituds. Aquestes assignacions, cal recordar-ho, no són obligatòries, ja 
que en el moment de la matrícula les famílies poden variar l’opció per qualsevol centre que 
tingui places vacants.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 513 19|05|2014 

Salvar un incunable 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/td2-enfoque-ok-120514/2560228/
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Atesa aquesta variabilitat, sobretot en les segones i successives opcions, el Departament no 
farà cap revisió del concert d’unitats que no arribin al mínim, fins que no hagi finalitzat el 
termini de matrícula –que és el pas definitiu en tot aquest procés-. Això és del 10 al 13 de 
juny per a aquests nivells educatius, excepte 2n, 3r i 4t d’ESO, que és un dies més tard.  

En aquest període en què ens trobem ara mateix, és molt important assegurar la 
fidelització d’aquells alumnes que no tenen plaça al centre triat en primera opció, per 
això cal insistir en aquestes línies d’actuació:  

 Representants de l’escola concertada en les comissions de garanties 
d’admissió d’alumnes (titulars, pares i professorat): cal que vetlleu per tal que aquestes 
segones o successives opcions siguin respectades i que, en cas de dubte, es miri d’afavorir 
aquells centres i aquelles unitats que estan en risc de no assolir els mínims per al concert.  

 Titulars i directors de centres amb unitat amb risc de no assolir els mínims: 
interesseu-vos pels centres que han experimentat un augment de sol·licituds per si, entre 
aquelles que no en poden atendre, han posat el vostre centre en alguna de les opcions. 
Mireu de contactar-hi per informar-los de la disponibilitat de plaça que teniu.  

 Titulars i directors de centres amb augment de sol·licituds: especialment si 
l’augment es dóna en unitats inicials d’etapa, informeu les famílies afectades de les 
possibilitats d’anar a d’altres centres del col·lectiu de l’Escola Cristiana que tinguin places 
disponibles.  
 
 
 

  
 

El dia 1 de juny a la Casa d'espiritualitat Sant Pelip Neri celebrem la festa de fi de curs. 
Aquesta festa tindrà un aire africà i una projecció social per algunes de les comunitats 
africanes del nostre país. 
 
Programa 
10:00 Zazen. 
11:00 Obertura del Mercat de venta d'objectes africans. 
11:00 Presentació Associació "Mar endins" 
11:30 Petita demostració de música de percussió per 
un grup d'africans de Sant Andreu de la Barca 
12:00 Activitats de l' ASSOCACIÓ DAHIRA JAZBUL 
XULOB. (xerrada, recital poesia sufi, un zikr baye 
Faal) 
13:30 Dinar Solidari. 
Compartint les vostres aportacions culinàries i un tast 
de cuina Etíop feta pel restaurat Abdis Abeba de 
Gracia. 
15:00 Intercanvi de experiències de nens i 
adolescents etíops. Música i Dansa 
16:00 Té verd amb menta del Marroc 

"Una mirada solidaria 

a l'Africa" 

Una mirada solidària a l’Àfrica 
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16:30 Conferència: Una experiència inter-congregacional europea d'universitats en Sudan 
Sur 
Aportació de 10 € en benefici de les associacions que participen 
18:30 Concert de MÛ (programa apart. Preu: 10 euros) 
 
Esteu convidats a passar un diumenge diferent i solidari a la CESFN acompanyats de 
familiars  amics. Us hi esperem il.lusionats. 
 
Àrea de cohesió social i de la mùsica de la CESFN 
 

 
 

 

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 
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Propera Sessió Formativa del GTER per a Comunitats Religioses 
Taller de formació gratuïta en Xarxes Socials, Comunicació, TICS: facebook, twitter i 
wordpress 

 
Dimecres, 28 de maig del 2014, de les 18.30 a les 21h. 

València 244 (Auditori) - 08007 Barcelona. 
 

Cal inscripció prèvia a gter@grupdereligions.org 
Les places dels tallers són limitades i es cobriran per ordre d'inscripció. 
Es recomana portar ordinador portàtil, tablet o similar (hi haurà connexió wiffi). 

Us adjuntem la informació. 

 
 

 
 

 
El religiós caputxí, Valentí Serra, s’ha convertit en un 
expert sobre les propietats i les aplicacions de les 
herbes i les flors. Ara acaba de publicar el llibre 
“Hortalisses i flors remeieres”, una aproximació 
històrica a les tradicions agràries desenvolupades en 
els convents caputxins. “Signes dels temps” 
entrevista fra Valentí Serra, historiador i arxiver dels 
Caputxins de Catalunya.  

TV3 Signes dels Temps: «Hortalisses i flors remeieres» 

Taller de formació gratuïta en Xarxes Socials, Comunicació, TICS 
 
 

mailto:gter@grupdereligions.org
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Altres temes 
- 60 anys dels Equips de la Mare de Déu. Conversa amb Anna M. Padrós i Albert Mascaró, 
responsables del moviment a Catalunya i Menorca. 
- “Patrimoni”: Església de Santa Agnès de Barcelona. 

 
Data: 25 de maig de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

     MAIG  | 2014 
22 dj RAP: reunió d’Abats i Provincials 

25 dg Eleccions europees 

26 dl 
CEVRE - Formació inicial T3  
Entitats Socials d’Església – Reunió a Hort de la Vila 

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

30 dv CEVRE: Reunió de mestres de novicis i responsables de formació 

 
 
 

 

 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

  

Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
  

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

 dilluns i dimecres, de 16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h. 
Telèfon: 933 024 367  

       Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
 Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent 

Secretaria de l’URC 
Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

Agenda 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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