
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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La 121 reunió d’Abats i Provincials s’ha celebrat al Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet a 
Begues. El lloc ha estat escollir amb motiu de la celebració del 150è aniversari de la fundació 
de la congregació de Fills de la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep per sant Josep 
Manyanet.   

El P. Jesús Díaz, superior general dels Fills de la Sagrada Família ha explicat a l’inici la 
història de la seva congregació, la realitat actual i el complex de Begues. La congregació va 
ser fundada a Tremp (Pallars), el 19 de març de 1864 pel sacerdot Josep Manyanet i Vives 
(1833-1901). El 2 de febrer de 1870, amb llicència del bisbe d'Urgell Josep Caixal i Estradé, 
Manyanet i els seus companys van professar els vots solemnes. La congregació, dedicada a 
l'ensenyament, especialment als fills de classes obreres i a barris industrials, va tenir una 
ràpida expansió i els seus membres van obrir i dirigir nombroses escoles parroquials, 
sobretot a suburbis industrials de Barcelona. Lleó XIII va concedir a la congregacó el 
decretum laudis el 30 d'abril de 1887; el 22 de juny de 1901 va rebre l'aprovació definitiva de 
la Santa Seu. A més, tenien com a objectiu la propagació de la devoció a la Sagrada 
Família. A instància de Lluís Tallada, tercer superior de la congregació, Benet XVI va fer, el 
26 d'octubre de 1921, que la festivitat litúrgica de la Sagrada Família adquirís caràcter 
universal. Manyanet i la congregació van ser els promotors inicials de la construcció d'un 
gran temple dedicat a aquesta devoció: el Temple de la Sagrada Família de Barcelona, 
començat el 1882. 

121ª Reunió d’Abats i Provincials 
Centre d'Espiritualitat Josep Manyanet a Begues 
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Alguns dels temes tractats han estat:  la trobada de la vida consagrada a Catalunya amb fra 
José Rodríguez Carballo, OFM, arquebisbe i secretari de la CIVCSVA (2 i 3 de maig de 
2014), el 2015, any dedicat a la vida consagrada. Perspectives a la llum de la carta de la 
CIVCSVA (veg. “Alegreu-vos...”, Col·lecció URC 1, editorial Claret, 2014), temes referents a 
ordes i congregacions: 1) Nou general de la congregació de Sant Pere ad vincula (04.01.14); 
2) nou provincial de l’orde de Sant Joan de Déu (28.03.14); 3) reelecció del provincial dels 
carmelites (11.04.14); 4) trobades mundials dels claretians a Vic (20-30.01.14 i 3-8.02.14); 5) 
XXVII capítol general dels salesians (3-12.03.14) i trobada salesiana dels adéus a Sarrià 
(05.05.14); 6) capítol general dels germans de la Salle (22.04-08.06.14)...; el 800 aniversari 
del pas de sant Francesc camí de Sant Jaume de Galícia per terres catalanes... 

Abans de dinar, s’ha celebrat l’eucaristia i per la tarda, després d’una visita a les 
instal·lacions, s’ha seguit el temari de l’ordre del dia. 

Molts agraïments per la magnífica acollida rebuda. 
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Joan Andreu Parra ● Catalunya Cristiana Any XXXV ● Núm. 1.809 ● 25 maig 2014 

Fr. José Manuel Rodríguez va néixer a Astúries el 1929 i des dels 20 anys és religiós 
cartoixà. Primer va ingressar a la Cartoixa de Miraflores (Burgos). El 1965 va ajudar a 
aixecar la Cartoixa de Scala Coeli (Évora, Portugal). El 1986 va anar a la Cartoixa de Porta 
Coeli (València) i finalment a la Cartoixa de Montalegre de Tiana, de la qual és el prior des 
de l’any passat. Hi viu amb dotze religiosos més. L’any vinent aquesta cartoixa farà sis 
segles que es va fundar. A les butxaques porta la clau i un crucifix, no porta diners ni 
documentació.  
 
Per què decideix entrar a l’Orde de la Cartoixa? 
A casa hi havia hagut algún avantpassat sacerdot i la tradició era catòlica. A través de la 
mare vaig mamar la fe i també vaig tenir un professor que coneixia molt bé els ordes 
religiosos. Sempre m’havia atret la vida religiosa i volia consagrar-me a Déu completament 
ingressant en un orde contemplatiu. Quan vaig anunciar-ho a casa van pensar que s’haurien 
d’acomiadar per sempre de mi. 
 
Expliqueu-nos el sentit de la comunitat, de la vida enclaustrada i la vostra missió. 
El monjo cartoixà no parla als homes de Déu, sinó a Déu dels homes, per mitjà de la 
pregària, exposant les necessitats humanes, demanant perdó pels pecats. A banda de la 

La Cartoixa per dins 
Fr. José Manuel Rodríguez, prior de la Cartoixa de Montalegre de Tiana 
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pobresa, obediència i castedat, hi ha el vot d’estabilitat, el de restar al monestir on 
ingressem. Les virtuts que conreem són l’obediència, la humilitat i la senzillesa. La nostra 
missió és de permanent acció de gràcies. La vocació se’ns ha donat gratuïtament i no la 
tenim per al nostre profit. 
 
Com és un dia quotidià d’un monjo cartoixà? 
Pot semblar que els dies se’ns haurien de fer interminables i avorrits, però el cert és que 
se’ns en va el temps. Tenim uns estatuts molt detallats. Matines i laudes, a la nit. A primeres 
hores del matí, prima. Després tenim uns moments d’oració fins la Santa Missa. Fins la 
sisena fem exercicis espirituals. Abans del dinar ens ocupem en alguna feina a l’hort o al 
taller. Hem de distreure la ment per disposar-la per als moments de vida i oració més 
intensa. Tenim una hora de recreació les tardes dels diumenges i els dilluns fem un passeig 
fora de la clausura. Aquesta convivència va molt bé perquè ens ajuda davant els dubtes 
espirituals, quan ets un novici...: l’home 
solitari té el perill de poder creure només 
les seves idees. L’alimentació és suficient i 
té la seva part d’ascesi i penitència. Cada 
monjo menja a la cel·la. El procurador i el 
prior ens ocupem de la manutenció del 
monestir, mantenim la relació amb l’exterior 
i estem presents en tots els actes de la 
comunitat. 
 
Quines figures de cartoixans us inspiren 
com un veritable model de vida? 
Els cartoixans vivim i morim anònimament, 
però si haig de triar, sant Bru de Colònia, 
que va tenir una fe molt gran. Quan estava retirat en un monestir, el Papa el va cridar a 
Roma perquè fos el seu conseller i sant Bru no ho va dubtar. Alguns pensen que molts 
cartoixans han ingressat de grans, per conversions extraordinàries o penediments, però a la 
Cartoixa no es ve fugint, sinó buscant Déu. 
 
Com és la vostra relació i convivència amb les religioses cartoixanes? 
Als capítols generals estem separats, però al final del capítol dels monjos, hi assisteixen les 
monges superiores, per veure quines són les instruccions i nomenaments fets. 
 
A la cartoixa de Montalegre, cerqueu i busqueu Déu. El trobeu? 
Viure la soledat, el silenci, els dejunis... tot això ens porta a buscar Déu, a trobar-lo més 
ràpidament i a posseir-lo més completament, per aconseguir la perfecta caritat. Quan vaig 
fer les bodes d’or sacerdotals, vaig fer un retir a Montalegre. Aquest claustre sempre m’ha 
cridat, amb la soledat i el silenci sents com la vocació t’omple per complet. Per això vaig 

acceptar de grat venir de prior aquí. 
 
Hi ha el perill que en un convent es visqui la fe 
com dins un laboratori? 
El monjo de qui menys es preocupa és de si 
mateix. Déu m’ha concedit la vocació màxima, que 
em permet estimar Déu i el proïsme. Tot i que no 
veiem televisió i no mirem gaire els diaris, sé que 
el món té unes necessitats i Déu sap les 
necessitats del món. Als companys els dic que pel 

A la Cartoixa no es ve 
fugint, sinó buscant Déu. 
 
Un pare catòlic que educa 
els fills en la fe, aquest sí 
que té un gran mèrit 
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fet de viure com a monjos, en soledat i silenci, pregant Déu no ens hem de creure 
que estem tocant el cel. Un pare catòlic que educa els fills en la fe, que pateix el dia a dia, 
enmig d’un món indiferent a la religió, aquest sí que té problemes i té un gran mèrit. La fe és 
la torxa que t’il·lumina la vida. El món d’avui s’ha complicat i es complica a si mateix. 
 
Quina és la vostra manera de pregar? 
A una persona de fora li resulta difícil entendre el que fem. I paradoxalment, com més temps 
portes a l’orde tens un major desig de lliurar-te a Déu. La soledat és la pedra de toc de la 
nostra vida. Al principi costa, perquè no és una soledat d’una estona o uns dies, sinó que és 
per a tota la vida. A la cel·la, o ets de Déu o on t’agafes?, si l’únic que tens són les parets? 
És en la soledat on ho trobes tot, on trobes Déu, i et pots separar d’allò que no interessa. 
Allò que podria ser un obstacle, càrrega o penitència, és l’essencial a la Cartoixa. 
 

 
 

COMUNICACIÓ AL SERVEI D’UNA AUTÈNTICA CULTURA DE L’ENCONTRE 

Missatge del Sant Pare Francesc 

per a la XLVIII Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 

(Diumenge, 1 de juny de 2014) 

Benvolguts germans i 
germanes, 

Avui vivim en un món que 
es va fent cada cop més 
«petit»; per tant, sembla 
que hauria de ser més fàcil 
ser a prop els uns dels 
altres. El 
desenvolupament dels 
transports i de les 
tecnologies de la 
comunicació ens acosta, 
connectant-nos millor, i la 
globalització ens fa 
interdependents. Això no 
obstant, en la humanitat 
encara queden divisions, a 
vegades molt marcades. A nivell global veiem la distància escandalosa entre el luxe dels 
més rics i la misèria dels més pobres. Sovint només cal caminar per una ciutat per veure el 
contrast entre la gent que viu a les voreres i la llum resplendent de les botigues. Ens hem 
acostumat tant a això que ja no ens crida l’atenció. El món pateix nombroses formes 
d’exclusió, de marginació i de pobresa; així com de conflictes en què es barregen causes 
econòmiques, polítiques, ideològiques i també, desgraciadament, religioses. 

En aquest món, els mitjans de comunicació poden ajudar a fer que ens sentim més propers 
els uns dels altres, que percebem un sentit renovat d’unitat de la família humana que ens 
impulsi a la solidaritat i al compromís seriós per una vida més digna per a tots. Comunicar bé 
ens ajuda a conèixer-nos millor entre nosaltres, a estar més units. Els murs que ens 

Comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encontre 
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divideixen només es poden superar si estem disposats a escoltar i a aprendre els uns dels 
altres. Necessitem resoldre les diferències mitjançant formes de diàleg que ens permetin 
créixer en la comprensió i el respecte. La cultura de l’encontre requereix que estiguem 
disposats no sols a donar, sinó també a rebre dels altres. Els mitjans de comunicació poden 
ajudar-nos en aquesta tasca, especialment avui, quan les xarxes de la comunicació humana 
han aconseguit nivells de desenvolupament inaudits. En particular, Internet pot oferir més 
possibilitats d’encontre i de solidaritat entre tots; i això és quelcom bo, és un do de Déu. 

Malgrat això, també hi ha aspectes problemàtics: la velocitat amb què s’esdevenen les 
informacions supera la nostra capacitat de reflexió i de judici, i no permet una expressió 
mesurada i correcta d’un mateix. La diversitat de les opinions expressades pot ser 
percebuda com una riquesa, però també és possible tancar-se en una esfera feta 
d’informacions que només corresponguin a les nostres expectatives i idees, o fins i tot a 
determinats interessos polítics i econòmics. El món de la comunicació pot ajudar-nos a 
créixer o, contràriament, a desorientar-nos. El desig de connexió digital pot acabar per aïllar-
nos del nostre proïsme, de les persones que tenim al costat, sense oblidar que els qui no 

accedeixen a aquests 
mitjans de comunicació 
social —per tants 
motius— corren el risc de 
quedar exclosos. 

Aquests límits són reals, 
però no justifiquen un 
rebuig dels mitjans de 
comunicació social; més 
aviat ens recorden que la 
comunicació és, en 
definitiva, una conquesta 
més humana que 
tecnològica. Llavors, què 
és el que ens ajuda a 
créixer en humanitat i en 
comprensió recíproca en 
el món digital? Per 

exemple, hem de recuperar un cert sentit de lentitud i de calma. Això requereix temps i 
capacitat de guardar silenci per escoltar. Necessitem ser pacients si volem entendre aquell 
que és diferent de nosaltres: la persona s’expressa amb plenitud no quan es veu simplement 
tolerada, sinó quan percep que és veritablement acollida. Si tenim el desig genuí d’escoltar 
els altres, llavors aprendrem a mirar el món amb ulls diferents i a apreciar l’experiència 
humana tal com es manifesta en les distintes cultures i tradicions. Però també sabrem 
apreciar millor els grans valors inspirats des del cristianisme, per exemple la visió de l’home 
com a persona, el matrimoni i la família, la distinció entre l’esfera religiosa i l’esfera política, 
els principis de solidaritat i subsidiarietat, entre d’altres. 

Llavors, com es pot posar la comunicació al servei d’una autèntica cultura de l’encontre? Per 
a nosaltres, deixebles del Senyor, què significa trobar una persona d’acord amb l’Evangeli? 
¿És possible, fins i tot malgrat els nostres límits i pecats, estar veritablement a prop els uns 
dels altres? Aquestes preguntes es resumeixen en la que un escriba, és a dir un 
comunicador, va adreçar un dia a Jesús: «I qui són els altres que haig d’estimar?» (Lc 
10,29). La pregunta ens ajuda a entendre la comunicació en termes de proximitat. Podríem 
traduir-la així: ¿Com es manifesta la «proximitat» en l’ús dels mitjans de comunicació i en el 
nou ambient creat per la tecnologia digital? Descobreixo una resposta en la paràbola del bon 
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samarità, que és també una paràbola del comunicador. En efecte, qui comunica es fa 
proïsme, proper. El bon samarità no sols s’acosta, sinó que es fa càrrec de l’home mig mort 
que troba a la vora del camí. Jesús inverteix la perspectiva: no es tracta de reconèixer l’altre 
com el meu semblant, sinó de ser capaç de fer-me semblant a l’altre. Comunicar significa, 
per tant, prendre consciència que som humans, fills de Déu. M’agrada definir aquest poder 
de la comunicació amb el terme proximitat. 

Quan la comunicació té com a objectiu preponderant induir al consum o a la manipulació de 
les persones, ens trobem davant una agressió violenta com la que va patir l’home apallissat 
pels bandits i abandonat a la vora del camí, com llegim en la paràbola. El levita i el sacerdot 
no veuen en ell el seu proïsme, sinó un estrany de qui més val allunyar-se. En aquell temps, 
allò que els condicionava eren les lleis de la purificació ritual. Avui correm el risc que alguns 
mitjans ens condicionin fins al punt de fer-nos ignorar el nostre proïsme real. 

No n’hi ha prou a passar pels «carrers» digitals, és a dir simplement estar connectats: cal 
que la connexió vagi acompanyada d’un veritable encontre. No podem viure sols, tancats en 
nosaltres mateixos. Necessitem estimar i ser estimats. Necessitem tendresa. Les estratègies 

comunicatives no garanteixen 
la bellesa, la bondat i la veritat 
de la comunicació. El món dels 
mitjans de comunicació no pot 
ser aliè a la preocupació per la 
humanitat, sinó que està cridat 
a expressar també tendresa. La 
xarxa digital pot ser un lloc ric 
en humanitat: no una xarxa de 
cables, sinó de persones 
humanes. La neutralitat dels 
mitjans de comunicació és 
aparent: només qui comunica 
posant-se en joc a si mateix pot 
representar un punt de 
referència. El compromís 

personal és l’arrel mateixa de la fiabilitat d’un comunicador. Precisament per això el testimoni 
cristià, gràcies a la xarxa, pot aconseguir les perifèries existencials. 

Ho repeteixo sovint: entre una Església accidentada per sortir al carrer i una Església malalta 
d’autoreferencialitat, prefereixo sens dubte la primera. I els carrers del món són el lloc on la 
gent viu, on és accessible efectivament i afectivament. Entre aquests carrers també es 
troben els digitals, poblats d’humanitat, sovint ferida: homes i dones que cerquen una 
salvació o una esperança. Gràcies també a les xarxes, el missatge cristià pot viatjar «fins a 
l’extrem de la terra» (Ac 1,8). Obrir les portes de les esglésies significa obrir-les així mateix 
en el món digital, tant perquè la gent hi entri, en qualsevol condició de vida en què es trobi, 
com perquè l’Evangeli pugui creuar el llindar del temple i sortir a l’encontre de tots. 

Estem cridats a donar testimoniatge d’una Església que sigui la casa de tots. Som capaços 
de comunicar aquest rostre de l’Església? La comunicació contribueix a donar forma a la 
vocació missionera de tota l’Església; i les xarxes socials són avui un dels llocs on viure 
aquesta vocació redescobrint la bellesa de la fe, la bellesa de l’encontre amb Crist. També 
en el context de la comunicació serveix una Església que aconsegueixi portar calor i 
encendre els cors. 

No s’ofereix un testimoni cristià bombardejant missatges religiosos, sinó amb la voluntat de 
donar-se als altres «a través de la disponibilitat per a respondre pacientment i amb respecte 
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les seves preguntes i els seus dubtes en el camí de recerca de la veritat i del sentit de 
l’existència humana» (Benet XVI, Missatge per a la XLVII Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials, 2013). 

Pensem en l’episodi dels deixebles d’Emmaús. Cal saber entrar en diàleg amb els homes i 
les dones d’avui per entendre les seves expectatives, els seus dubtes, les seves 
esperances, i poder-los oferir l’Evangeli, és a dir Jesucrist, Déu fet home, mort i ressuscitat 
per alliberar-nos del pecat i de la mort. Aquest desafiament requereix profunditat, atenció a la 
vida, sensibilitat espiritual. Dialogar significa estar convençuts que l’altre té quelcom bo per 
dir, acollir el seu punt de vista, les seves propostes. Dialogar no significa renunciar a les 
pròpies idees i tradicions, sinó a la pretensió que siguin úniques i absolutes. 

Que la imatge del bon samarità que embena les ferides de l’home apallissat, netejant-les 
amb oli i vi, ens serveixi com a guia. Que la nostra comunicació sigui oli perfumat per al dolor 
i vi bo per a l’alegria. Que la nostra lluminositat no provingui de trucs o efectes especials, 
sinó d’acostar-nos, amb amor i amb tendresa, a qui trobem ferit en el camí. No tingueu por 
de fer-vos ciutadans del món digital. L’interès i la presència de l’Església en el món de la 
comunicació són importants per a dialogar amb l’home d’avui i portar-lo a l’encontre amb 
Crist: una Església que acompanya en el camí sap posar-se en camí amb tots. En aquest 
context, la revolució dels mitjans de comunicació i de la informació constitueix un 
desafiament gran i apassionant que requereix energies renovades i una imaginació nova per 
a transmetre als altres la bellesa de Déu. 

Francesc 

Vaticà, 24 de gener de 2014, festa de Sant Francesc de Sales 
 
 
 
 

 
He estat nomenat "Delegat diocesà per a la Vida Consagrada" 
pel bisbe de Lleida, Joan Piris. Substitueixo a Josep Castellà, 
ocd, que ha estat enviat a una comunitat de Barcelona. 21 de 
maig de 2014. 
 
Vaig néixer el 25 de juny de 1940 a Barcelona. Vaig estudiar 
als Jesuïtes de Casp. El 1957 vaig entrar al noviciat de 
Roquetes, prop de Tortosa. Vaig ser ordenat prevere el 29 de 
setembre de 1973 a la capella dels Jesuïtes del Clot, de 
Barcelona. I allà he estat molts anys, dedicat a l'escola com a 
professor d'electrònica i de religió. He fet les activitats típiques 
d'un col·legi, convivències, pastoral, catequesis, centre 
d'Esplai (vinculat al MCEC), Agrupament Escolta (vinculat al 
(MEGC). L'any 2009 vaig ser enviat a la comunitat del Col·legi 
Claver de Raimat - Jesuïtes Lleida, on col·laboro amb l'escola 

i també amb la parròquia de Sant Ignasi de Lleida. Fa 4 anys que en Josep Castellà em va 
cridar a formar part de la comissió per a la VC, que s'estava renovant. Des la comissió 
procurem organitzar activitats conjuntes de formació i d'esbarjo, i mantenir-nos vinculats els 
uns amb els altres 

Moltes gràcies, Josep, per tot el que has fet i dinamitzat. 
Benvingut, Antoni, a aquesta nova responsabilitat  

Antoni Riera i Figueras, sj, 
nou delegalt episcopal de Vida Consagrada a la diòcesi de Lleida 
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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 

 
3 

CEVRE 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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). 
 
Acceptació del propi lloc 

(Jn 17, 12-19) “Mentre era amb ells, jo els guardava en el teu nom, els que tu m'has 
donat. He vetllat per ells... Però ara vinc a tu, i mentre encara sóc al món dic tot això, perquè 
ells tinguin també la meva joia, una joia completa. Jo els he confiat la teva paraula, però ara 
el món els odia, perquè no són del món, com jo tampoc no en sóc. No et demano que els 

treguis del món, sinó que els 
preservis del Maligne. Ells no són del 
món, com jo tampoc no en sóc. 
Consagra'ls en la veritat, que és la 
teva paraula. Tal com tu m'has enviat 
al món, jo també els hi he enviat...  

  

 Saber acceptar el lloc que ens 
donen pot resultar fàcil si aquest lloc 
satisfà els nostres desitjos o 
aspiracions. Però si el lloc que ens 
donen no ens sembla just o bé 
n’esperàvem un altre, quelcom més, 
aleshores és molt difícil. És aquí que 
es necessita la humilitat per acceptar 

la realitat de la nostra vida, que bé deu ser la voluntat de Déu, encara que ens sembli més 
que es tracta de la voluntat dels homes. Jesús va acceptar el lloc que el Pare li va assignar 
ja des de la creació del món i va viure aquest projecte d’AMOR que portava en ell, fins a les 
últimes conseqüències. Per això en el text de Sant Joan, Jesús prega al Pare que sapiguem 
estar en el nostre lloc com Ell hi va estar, amb llibertat interior i sense prejudicis humans. 

 
A nivell de creixement personal, hem d’aprendre a viure amb independència interior, 

que vol dir que jo no he de sentir-me  més jo per res de l’exterior. La meva pròpia seguretat, 
realitat, confiança o benestar interior no ha de dependre del que els altres valorin de mi, tant 
si em diuen que valc molt, que m’admiren, que em necessiten com si em diuen que no valc, 
que no em necessiten. He d’aprendre a desenvolupar una consciència de mi basada en la 
meva pròpia llibertat i capacitat de ser, de viure, d’expressar. No he de dependre de l’opinió 
dels altres, de l’afecte dels altres, de l’ajuda dels altres. Jo he de recolzar-me sobre els meus 
propis peus. 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 6 
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Aquesta va ser la llibertat de Jesús i aquesta ha de ser la nostra pròpia llibertat, a la 
que estem cridades. Els benedictins fem un vot d’estabilitat que ens situa en aquest saber 
estar en el propi lloc sense fugir-ne, sense queixes, sobretot ens diu St. Benet: “que no hi 

hagi queixes”, servint amb alegria allà on Déu ens 
ha cridat i ens cridi. Els monjos i monges, les 
religioses i tots els cristians, hem de partir sempre 
del ser i no del fer. No és per l’eficàcia, pel que fem, 
sinó pel que en realitat som cada persona, 
cadascna de nosaltres, que arribarem a la plenitud 
dels fills i filles de Déu. 

 
Jean Vanier, en el seu llibre “La comunitat, 

lloc de perdó i de festa”, expressa molt bé aquesta 
idea: “La comunitat que té la sensació del treball 
ben fet, acomplert amb senzillesa, discreció i 
humilitat i per amor als altres, pot convertir-se en 
una comunitat on es visqui profundament la 
presència de Déu. Cadascú ocupa el seu lloc, 
realitzant els petits gestos de cada dia amb 
tendresa i competència, feliç de servir considerant 
als altres superiors a si mateix, combregant 
tranquil·lament amb Déu, amb els altres i amb la 

naturalesa, estant en Déu i Déu en ell. La comunitat, aleshores, adquireix una dimensió 
contemplativa. En una comunitat en que es treballa fort, amb precisió i cadascú en el seu 
lloc, hi ha quelcom que unifica. Les comunitats on hi ha molt luxe, moltes coses per escollir, 
molt temps perdut i molta imprecisió, es converteixen en comunitats tèbies, on es 
desenvolupa el càncer de l’egoisme”.  

 
Apotegma 6 

Un monjo va dir al seu ancià espiritual: “Pare, prega per mi que marxo”. I quin és el motiu? Li 
va preguntar; “Oh! Va ser la seva resposta: fa deu anys que estic aquí i no supero els meus 
dubtes. Veig en el dia a dia que aquesta vida no em va. Me’n vaig”. L’ancià li va insistir: Tu fa 
deu anys que estàs aquí? Doncs jo en porto vuitanta i encara em resulta difícil, però hi 
persevero i sóc feliç”.   
 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Accepto el meu lloc actual  i hi visc amb independència interior? Penso que hi sóc 

per voluntat del meu superior o superiora o sé descobrir-hi el voler de Déu? Estic 
tan agafat a aquest lloc que no sabria anar-me’n a un altre? 

2. Com ressonen al meu interior les paraules de St. Benet: “que no hi hagi queixes”, 
servint amb alegria allà on Déu ens ha cridat i ens cridi.? 

3. Què en penso d’aquesta frase: “Les comunitats on hi ha molt luxe, moltes coses per 
escollir, molt temps perdut i molta imprecisió, es converteixen en comunitats tèbies, 
on es desenvolupa el càncer de l’egoisme”? Com es la meva comunitat avui?  

 

Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Com demanar al Senyor l’acceptació del propi lloc? Com 
superar les frustracions de somnis irrealitzats? Em queixo de la comunitat i dels 
germans o de les germanes? Conrear una actitud d’agraïment pel dons rebuts. 
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Aquest mes de maig s’ha presentat el blog Castell Interior - Santa Teresa de Jesús i els 
carmelites descalços a Catalunya. El blog neix amb un doble objectiu: afegir-se a les 
iniciatives al voltant del cinquè centenari del naixement de Teresa de Jesús (1515-1582), 
que tindrà lloc el 2015, i convertir-se en una plataforma per a l’estudi de la relació del Carmel 
descalç amb diferents àmbits de la història i la cultura catalanes.  
 
La figura de santa Teresa compta a Catalunya amb una bona tradició de lectures, estudis i 
traduccions, que s’inicia al segle XVI amb la primera edició barcelonina de les seves obres i 
que val la pena recuperar i continuar. La presència del Carmel descalç en la nostra història 
és constant des de l’època de la fundadora i es manifesta en episodis transcendentals com 
la guerra de Successió o la Guerra Civil. Entre els frares del Carmel descalç català trobem 
historiadors, predicadors, poetes, místics, arquitectes, tipògrafs, autors de tractats tècnics i 
llibres de cuina, sense oblidar la important i encara poc coneguda contribució de les monges 
descalces a la literatura femenina. 
 
El blog Castell Interior és obra de la historiadora Mercè Gras i la filòloga Maria Toldrà. 
Compta amb el suport dels Carmelites descalços de Catalunya i Balears.  
 
Adreça: http://castellinterior.wordpress.com/ 
També es pot seguir a Facebook i Twitter. 
 

 

 

 

Teresa de Jesús (1515-1582) va ser una gran comunicadora. La gent del seu temps la 
buscava per gaudir de la seva conversa. Persones d’orígens ben diversos l’escoltaven de 
bon grat. A ella no li faltava la voluntat de fer conèixer allò que pensava i allò que sentia 
dintre seu. I no es conformava amb els qui tenia al seu voltant. Un dels mitjans que més va 
usar fou l’intercanvi epistolar. Es conserven gairebé cinc-centes cartes escrites per santa 
Teresa, que són tan sols una petita mostra de les moltes que va a arribar a escriure: quinze 
mil? vint mil? És impossible de saber-ho amb exactitud. Escrivia amb facilitat i amb precisió, 
de manera ràpida i espontània, quasi sempre esgarrapant hores a la nit després de jornades 
ja prou intenses. 

Blog Castell Interior 

Teresa de Jesús, 500 anys de comunicació. De la ploma a la xarxa 

http://castellinterior.wordpress.com/
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Amb el pas del temps, la seva paraula s’ha difós arreu del món a través dels seus escrits. 
Les seves obres han estat editades en totes les èpoques i han estat traduïdes a multitud de 
llengües. Les publicacions sobre la seva vida, la seva obra i el seu missatge omplirien una 
biblioteca sencera. L’interès per aquesta dona extraordinària del segle XVI continua creixent, 
avui més que mai. Sorprenen i atrauen el seu testimoni de coratge i de fermesa, la seva 
crida a l’autenticitat i a la interioritat, la seva vivència de l’evangeli amarada d’humanisme i 
centrada en l’amor, la seva relació propera amb Déu entesa com un tracte d’amistat… 

També a la nostra terra va arribar-hi ben aviat el ressò i l’influx de la seva experiència 
personal i de la seva obra fundadora. Els seus escrits van ser publicats a Barcelona gairebé 
al mateix temps que ho fou la primera edició a Salamanca. Els carmelites descalços, frares i 
monges, van començar a estendre’s per Catalunya pocs anys després de la seva mort. Les 
petjades que l’esperit teresià ha deixat al nostre país són profundes i incomptables. 
Ara disposem de mitjans i possibilitats que eren impensables en temps de santa Teresa i fins 
i tot fa ben pocs anys. Ella ja és ben present a la xarxa, que s’està convertint en altaveu 
universal de la seva paraula i alhora en mitjà de difusió de les múltiples iniciatives que es 
programen arreu del món, per exemple en ocasió del V Centenari del seu naixement 
(2015). 
En aquest context, el blog Castell Interior, animat per la competència i la dedicació 
entusiasta de Maria Toldrà i Mercè Gras, i amb el suport del Carmel teresià de Catalunya i 
Balears, vol ser punt de trobada polifònic que permeti conèixer i assaborir els múltiples 
aspectes de l’influx teresià a la nostra terra. Benvingut sigui! 

Agustí BORRELL, provincial 
Carmelites Descalços de Catalunya i Balears 

 
 
 

 
 

Del 30 de juny a l’1 de juliol de 2014 ● Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer) 
 
Dilluns, 30 de juny de 2014 
9:00 h. Acte inaugural de les V Jornades. 
9:30 h. Dra. Dolors Bramon (Universitat de Barcelona) Jueus, cristians i musulmans a la 
Corona catalanoaragonesa: tres maneres d’entendre Déu, tres societats en litigi. 

Debat 
10:30 h. Dr. Ferran Garcia-Oliver (Universitat de València) Moros, jueus i cristians: les 
complicitats indefugibles. 

Debat Descans (Pausa – Cafè) 

12:00 h. Dra. Linda Gale Jones (Universitat Pompeu Fabra) Espiritualidad corporal y 
Piedad afectiva. Estrategias de poder en los sermones nazaríes y benimerines (s. XIV 
y XV). 

Jornades d'Història Monestir de les Avellanes 
CURS UNIVERSITARI D'HISTÒRIA DE L'ESGLÉSIA I LA RELIGIOSITAT 
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Descans (Dinar) 
16:00 h. Dr. Xavier Renedo Puig (Universitat 
de Girona) Jaume I, el Llibre dels fets i 
l’Islam. 

Debat 
17:00 h. Marco Pedretti (Universitat de 
Girona) Barcelona 1263, les raons d’una 
disputa entre cristians i jueus: propostes 
per a una interpretació. 

Debat 
Descans 

19:00 h. (activitat opcional) Visita guiada al 
Monestir de les Avellanes 

Fi de la primera sessió. 
 

Dimarts, 1 de juliol 2014 
 
9:30 h. “Conèixer el patrimoni cultural i 
religiós de la Noguera” 
Visita guiada: “Balaguer de les tres 
cultures: jueus, cristians, musulmans” a 
càrrec de Carme Alòs (Directora del Museu 
de la Noguera) 
Visita a la ciutat de Balaguer 
Visita al Museu de la Noguera 

 (Retorn al Monestir) 
16:00 h. Dra. Rosa Alcoy (Universitat de Barcelona) Judes i els sacerdots: imatges i 
símbols del món jueu en l’art del període gòtic. 

Debat 
17:00 h. Dr. Luis Rojas Donat (Universidad del Bío-Bío, Chile) A modo de conclusión: la 
Iglesia medieval ante la alteridad. 

Debat 
17:45 h. TAULA RODONA: Del passat al present, la convivència religiosa a la 
Catalunya del segle XXI. 
Moderador: Sr. Òscar Castro (Universitat Autònoma de Barcelona) 
P. Jesús Sans, ocd (President Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós a Lleida) 
Sra. Maria Rosa Ball Papiol (Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament 
de Lleida) 
Dr. Francesc Torradeflot (Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós)  
Sra. Francesca Agustí (Delegada Ecumenisme i Diàleg Interreligiós Diòcesi de Lleida) 

Debat 
Conclusions i avaluació del curs. 

 
Dilluns, 30 de juny 2014, (a partir de les 20:30 h.) 

III SOPAR MEDIEVAL MONESTIR AVELLANES (al claustre del monestir) 
“La taula de les tres cultures” 

Direcció científica de Montserrat Coberó (Global Desenvolupament) 
Direcció gastronòmica del xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre) 

MOSTRA DE DANSA ORIENTAL, a càrrec del BALLET AL BALADI, dirigit per Tati Alves 
III CONCERT AL CLAUSTRE DEL MONESTIR amb JOGLARESSES (música medieval) 
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INSCRIPCIÓ A LES V JORNADES D’HISTÒRIA 
PREU DEL CURS: 20 € (Tots els inscrits rebran un certificat d’assistència) 

COM INSCRIURE’S: 
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura” 
Universitat de Lleida Facultat de Lletres Plaça Víctor Siurana, 1 (Edifici del Rectorat) 
25003 LLEIDA Telèfon: 973 70 31 52 Adreça electrònica: medieval@historia.udl.cat 
Dades que us sol·licitem: Nom i Cognoms, Data de Naixement, DNI i adreça postal 

RESERVA D’ALLOTJAMENT I ACTIVITATS 
Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes 
Ctra. C-12, Qm. 181 -  25612 OS DE BALAGUER (Noguera) 
Telèfon: 973 43 80 06 Adreça electrònica: amicsmonestir@maristes.cat 
 

  

 
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 
 
 

 
 
El dissabte 7 de juny, se celebrarà l'Aplec de l'Esperit a Banyoles, coincidint amb la vigília de 
Pentecosta, amb el lema «És el Senyor» (Jn 21,7). La trobada se centrarà en què significa 
ser joves cristians avui dia amb una ruta itinerant al voltant del llac. El primer anunci, la 
trobada amb Crist, l'acompanyament, el testimoniatge i la solidaritat seran alguns dels eixos 
d'aquest Aplec. Sis textos evangèlics de Jesús amb els deixebles -La tempesta calmada, Les 
Benaurances, La Guarició del paralític, Jesús camina sobre l’aigua, Les Noces de Canà i La 
Crida als deixebles- seran el fil conductor de la preparació prèvia i el treball de la jornada. 
Després de la benvinguda, els adolescents i joves, es distribuiran per tres punts de l’estany -

SAF: “Monestirs urbans en temps de guerres” 

Centenars de joves de tot Catalunya es trobaran a Banyoles per celebrar 

l’Aplec de l’Esperit 

mailto:medieval@historia.udl.cat
http://federaciobenedictines.us3.list-manage.com/track/click?u=d208f037c1306c83ba416b5f8&id=a5854c567b&e=0ea5eef0db
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Santa Maria de Porqueres, Els Amarradors, la zona de la Caseta de Fusta- on hi hauran tres 
experiències diferents: el trobem-lo (Moment de pregària) l’escoltem-lo (Estudis d’evangeli) i 
l’acollim-lo (Testimonis). Cap al migdia, joves i grans es trobaran al Parc neolític de la Draga. 

 Flama.info, 23 maig 14 

Un dels eixos en què es vol incidir en aquest Aplec, sent conscients de la seva importància i 
del context que vivim, és Jesús present en el germà, en l’altre. Des del Secretariat 
Interdiocesà de Joventut, organitzador de l’Aplec, s’ha decidit coordinar un projecte amb 
Càritas Catalunya de manera que part de la inscripció dels joves anirà destinada a un 
projecte social. 

HISTÒRIA 
L’Aplec de l’Esperit és una trobada 
celebrativa d’expressió juvenil, en la 
festa de la Pentecosta, i que va 
néixer com a iniciativa dels Minyons 
Escoltes i Guies de Sant Jordi, l’any 
1978.  
Actualment, l’Aplec és convocat 
pels bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), 
mitjançant les delegacions 
diocesanes de pastoral de joventut 
que formen el Secretariat 
Interdiocesà de Joventut. En cada 
ocasió és organitzada per una 
diòcesi diferent. Aquesta gran 
trobada juvenil aplega joves 
vinculats a diferents realitats 
d’Església d’arreu de Catalunya, 
Balears i Andorra. 

Històric de les celebracions dels 
Aplecs de l’Esperit 
• 1978 Siurana «Siurana de 
l’Esperit» (13-15 maig) 
• 1982 Santuari del Miracle 
(Solsona) «Llum al vent del món» 
 (29 i 30 de maig) 
• 1985 Poblet (Tarragona) «Camins de participació, desenvolupament i pau» (25-26 de maig) 
• 1988 Lleida «Una fe, una comunitat, un futur» (21-22 de maig) 
• 1991 Manresa «Joves en l’Església, Testimonis en el món» (19 de maig) 
• 1994 Girona «Fes-te a la Mar»  (22 de maig) 
• 1998 Vilafranca «Deixa’l fer. L’Esperit és amb tu» (31 de maig) 
• 2002 La Seu d’Urgell «Néixer D9» (19 de maig) 
• 2007 Tarragona «Marcats per l’Esperit» (26 de maig) 
• 2010 Terrassa «Amb vosaltres cada dia» (22 de maig) 
• 2014 Banyoles (Girona) «És el Senyor» (7 de juny) 
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HORARI APLEC DE L’ESPERIT 

Banyoles 7 de juny de 2014 
10.30 h. Benvinguda a la zona dels Desmais. 
11.00 h. Distribució per grups: Adolescents i joves / +25 anys 
 
ADOLESCENTS I JOVES 
Espais: Porqueres / Amarradors / Caseta de Fusta.         
Experiències: Escoltem-lo (Estudis d’Evangeli), Trobem-lo (Pregària) i Acollim-lo 
(Testimonis) 
 
+25 ANYS  
Introducció bíblica a càrrec de Mn. Armand Puig, treball en grups i pregària.                     
Espai Casa Nostra. 
 
13.30 h. Música al Parc de la Draga 
14.30 h. Dinar 
15.30 h. Testimonis / actuacions musicals (Basats en l’Evangeli Mateu 25). 
Presentació del projecte social de l’Aplec amb Càritas Catalunya: Servei d’Intervenció 
Educativa 
17.45 h. Eucaristia a l’interior del pavelló. 
19.00 h. Fi de festa 
 
 
 
 
Mª Victoria TRIVIÑO es clarisa en el convento de Santa Clara de Balaguer (Lleida). 
 

Hay un empeño de entregar al pueblo de Dios la Sabiduría 
de los Padres. Una oferta más allá de la cátedra, de la 
carpeta del estudioso, para que el caudal de sabiduría y 
oración llegue en torrente vigoroso a todas las bocas. Así 
quiere presentarla esta escritora clarisa, ya tan conocida, 
con este nuevo título: Orar con los padres de la Iglesia.  
 
Con delicadeza, la hermana pide la mano para conducirnos 
a veinte autores de garantía en la Historia de la Iglesia. El 
anuncio llega con trompeta de plata, con la suavidad de la 
amistad y de la verdad humilde. Porque todos hemos 
aprendido de la Boca del Sabio, el Hijo Amado, el Hermoso 
de ojos radiantes, el Luminoso. No hay que temer al tomar 
estos panecillos de espigas espigadas en todos los montes. 
Profundizando en la fe y oración con los Padres -y madres 
del espíritu- nos enriquecemos, aprendemos a vivir sabiendo 
dar razón de nuestro existir en la fe y fortaleza.  
 

Recibe el libro y descubre su tejido, el dibujo, la figura que lleva impresa por el bordado de 
unas manos de mujer. Ahora estamos también en el tiempo de las mujeres apostólicas, 
catequistas, transmisoras de la Palabra recibida en la comunión de la Iglesia que se abre a 
Oriente y Occidente. 

Victorino Terradillos ofm 

“Orar con los padres de la Iglesia”, llibre de Mª Victoria Triviño 
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GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 

 

SEGONA SESSIÓ DEL CONGRÉS INTERNACIONAL  
DE PASTORAL DE LES GRANS CIUTATS 

 
Aquest dimecres 21 de maig, ha tingut lloc, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, la segona sessió del Congrés Internacional de Pastoral de les grans ciutats, que 
ha estat centrada en l’encaix del cristianisme en la gran ciutat. 
 
La sessió del matí ha constat de tres ponències. El professor Angelo di Berardino, de Roma, 
ha presentat la primera, “L’origen urbà del cristianisme (segles I-IV)”. Di Berardino ha fet un 
repàs històric de l’origen urbà del cristianisme i ha destacat quatre testimonis dels segles I al 
IV que van deixar constància del fenomen d’expansió del cristianisme. Di Berardino ha dit  
que el cristianisme, en els primers segles, es va estendre molt ràpidament. La seva difusió 

va produir gràcies a les 
relacions personals i a la 
xarxa de les grans ciutats 
mediterrànies, perfectament 
interconnectades. La Bona 
Nova de l’Evangeli es va 
difondre des de les grans 
ciutats a les àrees més 
rurals. El model urbà 
comporta una gran varietat 
de situacions locals, 
depenent de diferents factors 
com la urbanització, 
l’organització de la província, 
la distribució de la població 
en el territori, la configuració 
del territori, la riquesa o les 

condicions climàtiques, entre d’altres. En aquella època, es deia ‘ciutat’ als llocs allunyats 
l’un de l’altre. I el concepte d’‘urbs’ s’aplica només a Roma. El terme ‘ciutat’ va evolucionar 
cap a una altra significació, considerada com a estructura política i organitzativa, composta 
per carrers, botigues, teatres, aqüeductes, etc., i dotada d’un component jurídic. Les ciutats 
es desenvolupaven en extensió, no en altura. En cada ciutat de l’Imperi romà s’implantava 
una comunitat local, la qual esdevenia centre d’irradiació del cristianisme. 
 
La segona ponència, “El teixit eclesial i els teixits urbans (socials, econòmics, culturals, 
religiosos), l’ha presentada el professor i pastoralista mexicà Benjamín Bravo. El P. Bravo ha 
dit que la pastoral es fonamenta en intuïcions pròpies basades en experiències històriques i 
ha criticat certes pràctiques de l’Església en les grans ciutats: “L’Església viu en la ciutat 
però no és urbana, està a la urbs, però té hàbits i teixits que pertanyen a un altre lloc i a una 
altra època. La seva estructura és territorial i no cultural; els seus horaris són de poble, 
tanquen a les 20 h”. El P. Bravo ha demanat que ens concentrem en l’essencial, en el cor de 
l’Evangeli: que es reconegui Jesús en rostres molt concrets i que, sobretot, se sigui samarità. 
Cal passar del temple a l’església de casa, és a dir, a la comunitat eclesial de base, a la 
comunitat de religiositat popular, a la comunitat de la família d’un malalt, a la comunitat 

El Congrés Internacional de Pastoral de les Grans Ciutats 
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carismàtica, a la comunitat de pares i mares de nens que reben un sagrament d’iniciació 
cristiana, entre d’altres. El ponent ha proposat també donar més rellevància al treball 
apostòlic dels laics: “Escollir laics com a testimonis més que com a mestres, que reuneixin 
veïns i coneguts, i capacitar-los en la predicació informal, que parlin de les inquietuds de la 
gent i que dialoguin amb tothom”. 
 
Per part seva, Luca Bressan, vicari episcopal de la diòcesi de Milà, ha parlat de 
“Individu/persona, col·lectivitat/comunitat en la gran ciutat”. “La ciutat està canviant el 
cristianisme i les seves institucions”, ha afirmat Luca Bressan. El cristianisme està cridat a 
renegociar amb la cultura urbana dintre de la quotidianitat de les seves relacions i de la seva  
activitat i té una proposta 
d’humanització de la ciutat, 
en la qual els més febles i 
els estrangers han de ser 
considerats prioritaris. La 
cultura urbana obliga el 
cristianisme a repensar el 
seu funcionament social i 
institucional i, en particular, 
interroga l’experiència 
eclesial en tres dimensions 
fonamentals: el concepte 
d’institució, el d’autoritat i la 
idea de territori. Seguint 
l’exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium, del papa 
Francesc, Bressan ha 
proposat una gramàtica del cristianisme urbà que es basi en ‘fer olor d’ovella’, en anunciar el 
missatge cristià i en dur a terme experiències fonamentals que simbolitzin la pertinència i el 
sentit de l’existència.  
 
A la tarda, han continuat els debats a porta tancada amb els experts. Demà dijous tindrà lloc 
la tercera i darrera sessió del Congrés que versarà sobre “L’Evangeli comunicat en la gran 
ciutat” i comptarà amb les ponències de Jean-Bosco Matand, de Kinshasa, Alphonse Borràs, 
de Lieja i Carlos M. Galli, de Buenos Aires.  
 
 

TERCERA SESSIÓ DEL CONGRÉS INTERNACIONAL  
DE PASTORAL DE LES GRANS CIUTATS 

 
El dijous 22 de maig, ha tingut lloc, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, la 
tercera i darrera sessió de la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les grans 
ciutats, que ha estat centrada en l’Evangeli comunicat en la gran ciutat. 
 
El sacerdot Jean-Bosco Matand, de Kinshasa (República del Congo), ha estat l’encarregat 
d’obrir la darrera sessió del Congrés, amb la ponència titulada ‘L’impacte de l’Evangeli de 
Jesús en la gran ciutat’. Matand ha volgut especificar quin és l’impacte de la Bona Nova, que 
considera “positiu, bo i feliç”, en les ciutats del temps de Jesús, i ha fet un recorregut per 
aquelles en què Jesús va predicar l’Evangeli, destacant la petjada que va deixar en cada una 
d’elles. Matand ha afirmat que, tot i que en una primera instància pugui semblar que aquells 
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qui reben l’Evangeli no el vegin com un missatge positiu, “és bo en sí mateix per als altres”, 
perquè Jesús és un testimoni de l’amor de Déu.  
Els Evangelis no especifiquen la riquesa o pobresa de les ciutats. Només suggereixen que 
els leprosos o cecs vivien fora d’elles i que Jesús els va conèixer extra murs i, fins i tot, els 
va sanar allà. “L’Evangeli està dedicat a les grans ciutats d’avui dia també”, ha afirmat 
Matand, qui considera que “l’impacte de l’Evangeli en la nova cultura d’avui està marcada 
per l’absència de Déu”. El sacerdot de Kinshasa ha proposat el diàleg, sense por, en tot el 
món, per tal d’aproximar-se a una Església que està impregnada de veritat. Es tracta de 
trobar moments concrets amb Déu de manera que la multitud es pregunti “I, per a vosaltres, 
qui sóc jo?” 
 
Per part seva, Alphonse Borràs, vicari general de Lieja (Bèlgica), ha presentat la ponència 
“La comunicació de l’Evangeli en la gran ciutat: àmbits, actors, mitjans”, en la qual ha 
explicat com s’ha de comunicar la Bona Nova en les grans ciutats, i ha destacat que 
“l’Evangeli és Crist que es comunica i nosaltres en som testimonis”. Borràs ha dit que 
“l’Església ha d’escoltar i acceptar de ser acollida en els llocs dels altres. S’ha de dialogar 
amb els contemporanis” i considera que s’ha de comunicar l’Evangeli “evitant un estil 
uniforme de comunicació” ja que es tracta d’un testimoni de la trobada vital de cadascú amb 

Déu. En la gran ciutat, cada 
funció correspon a un servei. 
L’Església, en aquest sentit, ha 
de  transformar els ciutadans en 
“clients” per mitjà d’un procés de 
diàleg. El subjecte primer de 
l’evangelització és l’Església en 
tota la seva diversitat i, 
òbviament, els seus components: 
laics, consagr ats i clergat. Però 
també s’ha de tenir present la 
figura del foraster, de l’estranger. 
Perquè viure en la gran ciutat 
significa anar a l’encontre dels 
altres. L’Evangeli s’ha de 

comunicar expressant l’amor de Déu, de manera alegre, animada, vital i, sobretot, amb molta 
paciència. Aquell qui el predica ha de ser flexible perquè “pugui articular les idees d’acord 
amb la realitat” i intentar resoldre els conflictes, si n’hi ha, amb una lògica de comunió i 
fraternitat. El vicari general de Lieja ha proposat, com a pràctica pastoral, una presència 
acollidora de la parròquia, un desafiament capital per a l’Església d’avui. Es tracta de “l’art de 
l’acompanyament”, com diu el Papa Francesc, que es basa en veure els altres com a 
potencials germans cristians, amb vertader interès per acompanyar-los. Alphonse Borrás ha 
conclòs la seva ponència reiterant que “s’ha d’animar i cercar el protagonisme cristià dels 
ciutadans”. 
 
L’última ponència de la primera fase del Congrés Internacional de Pastoral de les grans 
ciutats ha anat a càrrec del teòleg argentí Carlos Maria Galli, amb el tema “L’atenció als 
‘oblidats’ en la gran ciutat”. Galli, que coneix personalment el Papa, ha dit que Francesc 
“somia amb una opció missionera que ho transformi tot”.  Una Església centrada en la missió 
és una Església en sortida, però “només si s’està centrat en Déu es pot anar a les perifèries 
del món”. Segons el teòleg argentí, “el Papa Francesc és el primer successor de Pere, fill 
d’immigrants i d’una ciutat contemporània”. El Sant Pare, segons Galli, ha estat escollit per 
“completar les reformes del Concili Vaticà II” ja que l’Església, per la seva naturalesa, és 
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missionera. El teòleg ha dit que Déu no està present només en la ciutat, sinó també en les 
perifèries, en els camps, en els suburbis. Déu sempre hi és, la fe és l’ull per a percebre’l. 
Però també se l’ha de descobrir en els signes de la seva absència, que és absència-
presència. És lògic, però, que a les ciutats costi trobar Déu. El Déu amagat es presenta allà 
on és marginat: pronuncia la seva veu en el silenci. L’Església, en aquest sentit, està cridada 
a ser una casa que promogui el pluralisme de la ciutadania sense discriminacions, a ser 
hospitalària amb tothom, ja que “els pobres estan en el cor de Déu i, per això, han d’estar en 
el cor de l’Església”. Aquest és el nucli de la teologia del Papa Francesc: "Déu està en el cor 
del món. El cor dels pobles és el santuari de Déu”. 
 
El Cardenal Lluís Martínez Sistach ha valorat molt positivament el resultat del Congrés ja 
que considera que “ha posat en relleu que l'Església pot oferir quelcom molt important al 
nostre món i que té uns valors, continguts i missatge que són actuals, que tenen present i 
futur”. Tot i això, el Cardenal ha assegurat que “encara queda molt per polir perquè aquest 
missatge arribi a tots els ciutadans”. 
 
A la tarda, han continuat els debats a porta tancada amb els experts, que 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. 
 

 

 
 

 CINC DIES 
juliol.-     04-10.- Victoria 
Hernández (amb ajuda de Dansa 
Contemplativa) 
                21-27.- Josep Rambla, 
sj. COMPLET 
agost.-    25-31.- Josep L. 
Iriberri, sj. (amb l’ajuda de 
l’Enneagrama) 

 

VUIT DIES  
juny.-       21-30.- Josep M. Bullich, sj.  
juliol.-      11-20.- Oriol Tuñí, sj.  

      21-30.- Josep Rambla, sj. COMPLET 
agost.-     01-10.- Josep Baquer, sj., Antoni Riera, sj. (personalitzats) 
                 11-20.- Jordi Font, sj. Luis Muñoz, sj. Maite Valls, rjm. 
(personalitzats) 

      15-24.- José I. González Faus, sj.  
      21-30.- Hermann Rodríguez Osorio, sj. (Degà Facultat Teologia 
Bogotà) 

setem.-    01-10.- Avelino Fernández, sj. 
                12-21.- Toni Català, sj.  

 

EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ COMPLET 
juliol.-     01-10 / 11-20 / 21-30 / agost - 01-10 - Xavier Melloni, sj. 

Propostes d’EXERCICIS de la Cova per aquest estiu 
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Divendres, 30 
CLOENDA DEL 50è ANIVERSARI DE L’HOSPITAL SAGRAT COR DE MARTORELL. 
Conferència sobre “Sentit de la presència de les institucions sanitàries d’església en 
la societat actual i futura” i Eucaristia presidida per Mons. Agustí Cortés, bisbe de 
Sant Feliu de Llobregat 
A càrrec del: Gmà. Pascual Piles 
Lloc: Hospital Sagrat Cor, Martorell 
Hora: de 9.30 a 13.30 h 
 
Diumenge, 1 de juny 
L’ASCENSIÓ DEL SENYOR 
Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, 
amb el lema “La comunicació al servei d’una 
autèntica cultura de l’encontre” 
 
RETRANSMISSIÓ DE LA MISSA 
(des del Monestir de Sant Domènec, de les 
Monges Dominiques, a Sant Cugat del Vallès) 
Presideix la celebració: Mons. Joan Piris, bisbe de 
Lleida. Concelebra: Mn. Carles Cahuana 
Intervenció en els cants: Petit Cor de la Catedral de 
Lleida (Segrià – diòcesi de Lleida). Director: Joaquim Mesalles 
Assemblea: Famílies vinculades a la Catedral de Lleida i membres de comunitats cristianes de 
Lleida, Torres de Segre i altres pobles del Segrià 
Canal: TVE 2       Hora: 10.30 h 
 
Dilluns, 2 
ACTE D’HOMENATGE PÒSTUM AL P. ANTONI BLANCH 
Organitzen: Fundació Joan Maragall i Centre Cristianisme i Justícia 
Hi intervindran: Antoni Matabosch, teòleg i president honorari de la Fundació Joan 
Maragall; Josep M. Rambla, jesuïta i membre de Cristianisme i Justícia i Pedro Miguel 
Lamet, jesuïta, periodista i escriptor 
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall, c. València, 244, 1r, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
Dijous, 5 
PREGÀRIA PER LES VOCACIONS 
Lloc: Església del Mercadal, Girona 
Hora: 19 h 
 
FINAL DE CURS DE L’INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE GIRONA. 
Celebració de la Paraula, presidida per Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i taula 
rodona sobre “L’Església: amb motiu del primer any del papa Francesc” 
A càrrec del: Dr. Jaume Flaquer, jesuïta, responsable de l’àrea teològica de Cristianisme i 
Justícia i la Dra. Míriam Díez, directora de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió 
i Cultura 
Moderador: Dr. Josep Casellas, professor de l’Institut Superior de Ciències Religioses de 
Girona 

Diversos actes 
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Lloc: Seminari Diocesà, Girona 
Hora: 19 h     
Dijous, 12 
                  
HOMENATGE DEL RECENT TRASPASSAT MN. JM TOTOSAUS  
Organitzen: Equips de Revisió de Vida - Fòrum JIC 
Hi intervindran: Lluís Saumell, J M  Domingo  Rosa Seguí, Ramon Pujades i Mercè Feliu, 
Fèlix MartíLloc: basílica del PI, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
 
 

 

Consulteu: www.cuevadelpadrepalau.com 

 

 

Ja treballeu pel futur i continuïtat de la vostra escola? Les Escoles de Formació de la 
FECC us hi ajuden!  

Un any més, l’Escola Cristiana us ofereix possibilitats de formació aprofundida i de 
qualitat, adreçades al personal més significatiu de les vostres escoles, a través de les 
Escoles de Formació.  

Formar a fons i de manera decidida el personal de les escoles és l’única estratègia de 
futur –i fins i tot de supervivència- per a l’escola cristiana avui. La missió compartida 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 514 26|05|2014 

La cueva del P. Palau: programa d’activitats i tallers 
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només es pot desenvolupar amb laics profundament preparats i profundament identificats 
amb el caràcter propi del centre. Tot el que fem en aquest sentit és poc. Tot el que hi 
invertim tindrà un rèdit espectacular.  

Les Escoles de Formació que oferim per al proper curs són Escola de Tutors, Escola de 
Pastoral i Escola de Directius. Totes són reconegudes com a títols universitaris d’expert 
per la Universitat Ramon Llull (URL).  

Com diem sovint, el futur passa per la formació. Cal assumir els maldecaps 
(substitucions...) i els costos (en bona part, compensables via bonificacions) de 
proposar candidats a aquestes Escoles de Formació. L’entorn és difícil i, o responem 
amb la fortalesa interna que dona la formació, o desapareixerem com a oferta d’escola 
cristiana.  

En el document adjunt trobareu les dades bàsiques d’aquesta oferta formativa i la podreu 
ampliar via web i parlant amb els coordinadors respectius.  

També hem organitzat amb èxit edicions específiques adaptades a col·lectius d’una mateixa 
institució o xarxa d’escoles. Restem oberts a trobar les millors solucions pràctiques per 
facilitar l’accés a la formació. 
 
 
 

 

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. 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 
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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. 
 
Taller de formació gratuïta en Xarxes Socials, Comunicació, TICS: facebook, twitter i  
 

 
El diumenge 1 de juny, l'Església 
celebra la Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials. En el seu 
missatge d’aquest any, el papa 
Francesc diu que el poder de la 
comunicació és la proximitat i fa 
una crida a no tenir del món digital. 
Coincidint amb aquesta jornada, 
“Signes dels temps” reflexiona 
sobre com comunica l'Església. 
Taula rodona amb la participació de 
Ramon Ollé, delegat de mitjans de 
comunicació social de l'Arquebisbat 

de Barcelona, Marta Rodríguez, cap de comunicació dels Claretians de Catalunya, i Ramon 
Safont-Tria, coordinador del programa "Creure avui" a Maresme Digital Televisió. 
 
Altres temes: 
- Resum de la visita del papa Francesc a Terra Santa. 
- Notícia sobre el Congrés internacional de pastoral de les grans ciutats celebrat a 
Barcelona. 
- Testimoni d’Ana Montserrat, missionera teresiana a Bòsnia, Brasil, Angola i Haití. 

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

 
 

     MAIG  | 2014 

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 

 

    JUNY  | 2014 
3 dm Junta Directiva de l’URC 

 

Agenda 

TV3 Signes dels Temps: «Com comunica l’Església?» 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

  
 

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

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

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

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

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

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com%20/%20Informatiu:%20horeb.urc@
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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