
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 5 de juny de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

L’Esperit, com el foc, il·lumina, escalfa i crema 

Celebració de la festa de la Pentecosta 
Calendari URC - CEVRE per al curs 2014-2015 
Aplec de l’Esperit a Banyoles 
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La Junta Directiva de l’URC ha celebrat el 
dia 3 de juny la seva undècima i darrera 
reunió del curs 2013-2014, en la qual ha 
aprovat els punts bàsics dels calendari 
2014-2015 i ha establert les línies 
fonamentals de la celebració de l’Any de 
la Vida Consagrada. 
S’ha aprofitat l’avinentesa per fer el 
comiat al P. Pascual Piles, que ha estat 
vocal de la Junta des de novembre de 
2010. Ha culminat els seus mandats com 
a Provincial. Actualmente, està destinat a 
Madrid. Moltes gràcies per la teva 
col·laboració. 

 
 
 
 

 

 

 

    SETEMBRE | 2014 
9 dm URC - Junta directiva 

16 dm CEVRE - Trobada de formadors 

18 dj Delegats episcopals de Vida Consagrada 

25 dj URC - Junta directiva ampliada (16-19 h.) 

    OCTUBRE | 2014 
6 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T1 

7 dm URC - Junta directiva 

8 dx SIRBIR 

13 dl CEVRE - Formació inicial T1 | Inauguració 

18 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

20 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 dx URC - Assemblea general 

27 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 dx RAP – Solius 

    NOVEMBRE | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T1  

4 dm URC - Junta directiva 

10 dl CEVRE - Formació inicial T1  

11 dm Assemblea general de CONFER 

12 dx Assemblea general de CONFER 

13 dj Assemblea general de CONFER 

17 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

24 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 ds AVC: vetlla de pregària 

30  dg AVC: obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

Comiat del P. Pascual Piles 

Calendari URC 2014-2015 
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    DESEMBRE | 2014 
1 dl CEVRE - Formació inicial T1  

2 dm URC - Junta directiva 

13 ds CEVRE - Recés d'Advent  

15 dl CEVRE - Formació inicial T1  

    GENER | 2015 
12 dl CEVRE - Formació inicial T2 | monogràfic 

13 dm URC - Junta directiva 

18 dg Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

19 dl CEVRE - Formació inicial T2 | CEVRE - II Jornada de formadors 

22 dj AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

23 dv AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

24 ds AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

    FEBRER | 2015 
1 dg AVC: vetlla de pregària 

2 dl Jornada Mundial Vida Consagrada CEVRE - Formació inicial T2 

3 dm URC - Junta directiva 

7 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

9 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T2 

11 dx SIRBIR 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

    MARÇ | 2015 
2 dl CEVRE - Formació inicial T2  

3 dm URC - Junta directiva 

9 dl CEVRE - Formació inicial T2  

11 dx URC - Assemblea general 

14 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T3  

    ABRIL  | 2015 
5 dg Pasqua 

8 dx AVC: Seminari de formadors/es. Roma 

9 dj AVC: Seminari de formadors/es. Roma 

10 dv AVC: Seminari de formadors/es. Roma 

13 dl CEVRE - Formació inicial T3 

14 dm URC - Junta directiva 

20 dl CEVRE - Formació inicial T3 

25 ds URC-CEVRE celebració de l’Any de la VC - Simposi 

27 dl CEVRE - Formació inicial T3  
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    MAIG  | 2015 
4 dl CEVRE - Formació inicial T3 | CEVRE - Trobada de formadors 

5 dm URC - Junta directiva 

11 dl CEVRE - Formació inicial T3  

13 dx SIRBIR 

18 dl CEVRE - Formació inicial T3  

24 dg Pentecosta 

    JUNY  | 2015 
1 dl CEVRE - Formació inicial T3  

2 dm URC - Junta directiva 

7 dg Pentecosta 

8 dl CEVRE - Formació inicial T3 

13 ds CEVRE - Sortida 

14 dg Jornada Pro Orantibus 

15 dl CEVRE - Formació inicial T3  

22 dl CEVRE - Formació inicial T3 

    JULIOL  | 2015 
   Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: ecnara sense determinar 

    AGOST  | 2015 
    Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: ecnara sense determinar 

 
Cal encara introduït algunes informacions: RAP (pendent la segona reunió), CONFER: 
reunió de regionals i diocesanes, sessions de reflexió i estudi, segona i tercera reunió de 
Delegats episcopals de VC, jornada de religioses i religiosos en barris obrers i populars 
Antena Fe i Justícia, vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional i diverses celebracions de l’Any 
de la Vida Consagrada. 

18 octubre URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

22 novembre URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

7 febrer URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

14 març URC-CEVRE: Jornada de formació permanent 

Jornades de Formació Permanent per anotar a l’agenda 
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Ens plau anunciar l’estrena del 
drama litúrgic musical, escrit i 
compost per l’abadessa benedictina 
Hildegarda de Bingen ca. l’any 
1151, que porta per títol Ordo 
Virtutum. Es tracta d’un drama 
litúrgic cantat, d’una bellesa 
excepcional, el més antic, del qual 
se’n conserva íntegrament la 
música i el text llatí. 

La representació d’aquesta obra a 
Catalunya i la Península Ibèrica és 
prou rellevant:  l’Ordo Virtutum 
encara no ha estat estrenat mai en 
terres catalanes. Quant a la resta 
del territori peninsular, de fet, serà 
la primera vegada que sigui cantat i 
interpretat per un grup musical que 
no sigui alemany: heus-ne aquí la 
seva novetat i importància. 

Aquest drama, iniciat per la visió 
d’uns profetes i patriarques, és un 
diàleg cantat sobre el camí d’una 
Ànima que acudeix a les Virtuts per 
a superar les temptacions del 
Diable. A Catalunya, l’Ordo 
Virtutum serà interpretat, per primer 
cop, per un grup de música 
medieval, Ardit Ensemble, integrat 
per deu cantants medievalistes de 
la Universitat de Barcelona, 

procedents de diverses disciplines, com la història, la filosofia i la filologia clàssica i semítica. 

El concert serà representat a l’església de Santa Anna (C/ Santa Anna 29) de Barcelona, 
coincidint amb la celebració del Corpus Christi, els dies dimecres 18 de juny (20:00h) i el 
diumenge 22 de juny (21:00h). Hi haurà la possibilitat d’adquirir un llibret amb el text en llatí 
de l’Ordo Virtutum, així com la seva traducció al català, castellà, anglès i alemany. 

N’adjuntem el cartell informatiu. Si desitgeu comprar entrades anticipades, ho podeu fer a 
través d’Atrápalo, o bé a la parròquia de Santa Anna (a partir de divendres dia 30 de maig), 
durant l’horari de visites al monument, fins el dia abans del concert. 

 

 

Ardit Ensemble. 

 

 

L’abadessa benedictina Hildegarda de Bingen 
Ordo Virtutum 
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 El 30 de maig es va celebrar a la 
seu de l’URC la reunió de mestres i 
responsables de la formació inicial 
amb la participació del P. Màxim 
Muñoz, president de l’URC, i del 
secretari general, que és el director 
del programa de formació. 
 

L’avaluació va comprendre els punt 
següents: programa acadèmic, 
professorat, monogràfics, recessos: 
Nadal i Quaresma, aula, II Jornada 
de formació de formadors, 
economia i grau de satisfacció dels 
novicis i novícies 
 

La programació del curs 2014-2014 
va incloure els punts següents: nombre de participants, programa del curs, professorat, 
calendari, activitats: inauguració del curs, recessos, visita a la sinagoga, sortida final de 
curs..., III Jornada de formació de formadors, economia, aspectes pedagògics: exigència, 
assistència... Altres propostes: Any de la Vida Consagrada... 
 

Publiquem tot seguit el calendari aprovat. 
 

CEVRE - URC             

 

  
 

                  

Barcelona                                                                                         

  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

SETEMBRE 1 2 3 4 5 6 7   

  8 9 10 11 12 13 14   

  15 16 17 18 19 20 21 16  primera reunió de formadors 

  22 23 24 25 26 27 28   

  29 30             

OCTUBRE     1 2 3 4 5   

  6 7 8 9 10 11 12 06 CEVRE 1 

  13 14 15 16 17 18 19 13 CEVRE 1: inauguració del curs 

  20 21 22 23 24 25 26 20 CEVRE 1 

  27 28 29 30 31     27 CEVRE 1 

NOVEMBRE           1 2 1 Tot Sants 

  3 4 5 6 7 8 9 03 CEVRE 1 

  10 11 12 13 14 15 16 10 CEVRE 1 

  17 18 19 20 21 22 23 17 CEVRE 1 

  24 25 26 27 28 29 30 24 CEVRE 1 | 29 Recés d'Advent  

DESEMBRE 1 2 3 4 5 6 7 01 CEVRE 1 | 6 Constitució 

  8 9 10 11 12 13 14 08 La Immaculada  

  15 16 17 18 19 20 21 15 CEVRE 1 

  22 23 24 25 26 27 28   

  29 30 31           

Reunió de Mestres i de responsables de la formació inicial 
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GENER       1 2 3 4   

  5 6 7 8 9 10 11   

  12 13 14 15 16 17 18 12 CEVRE 2 - monogràfic: Exhortació Evangelii Gaudium 

  19 20 21 22 23 24 25 19 CEVRE 2 | 20 III Jornada de formadors 

  26 27 28 29 30 31   26 CEVRE 2 

FEBRER             1   

  2 3 4 5 6 7 8 02 CEVRE 2 

  9 10 11 12 13 14 15 09 CEVRE 2 

  16 17 18 19 20 21 22 16 CEVRE 2 | 18 dimecres de cendra 

  23 24 25 26 27 28   23 CEVRE 2 

MARÇ             1   

  2 3 4 5 6 7 8 02 CEVRE 2 

  9 10 11 12 13 14 15 09 CEVRE 2 

  16 17 18 19 20 21 22 16 CEVRE 2 | 21 Recés Quaresma  

  23 24 25 26 27 28 29 23 CEVRE 2 

  30 31           Setmana Santa 

ABRIL     1 2 3 4 5 Pasqua 

  6 7 8 9 10 11 12 06 dilluns de Pasqua 

  13 14 15 16 17 18 19 13 CEVRE 3 

  20 21 22 23 24 25 26 20 CEVRE 3 

  27 28 29 30       27 CEVRE 3 

MAIG         1 2 3 01 Dia del treball 

  4 5 6 7 8 9 10 04 CEVRE 3  

  11 12 13 14 15 16 17 11 CEVRE 3 | 12 tercera reunió de formadors 

  18 19 20 21 22 23 24 18 CEVRE 3 

  25 26 27 28 29 30 31 25 dilluns pentecosta 

JUNY 1 2 3 4 5 6 7 02 CEVRE 3 

  8 9 10 11 12 13 14 09 CEVRE 3 

  15 16 17 18 19 20 21 15 CEVRE 3 

  22 23 24 25 26 27 28 23 CEVRE 3 

  29 30             

 
 
 
 
 
 
Continuem la publicació d’una sèrie de deu capítols sobre actituds per ser feliç vivint 
l’Evangeli en nostre dia a dia, l’autora dels quals és Montserrat Viñas, l’abadessa del 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. El requadre final amb Orientacions per a la reflexió 
personal o per al diàleg en grup així com amb Compromís personal ha estat elaborat per la 
secretaria de l’URC. L’objectiu és convertir aquests textos tan suggerents en motiu de 
reflexió personal, diàleg comunitari i compromís per a aquelles persones o comunitats que 
així ho decideixin.  
 
El significat d’apotegma: “Sentència breu, instructiva, especialment l’atribuïda a una persona 
il·lustre” (DIEC2) o “Dicho breve y sentencioso; dicho feliz, generalmente el que tiene 
celebridad por haberlo proferido o escrito algún hombre ilustre o por cualquier otro concepto” 
(RAE). 

 
 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 7 
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La comprensió 
 
(Lc 2, 40 –51) “Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les 

seves respostes. En veure'l allà, els seus pares van quedar sorpresos, i la seva mare li 
digué: - Fill meu, per què t'has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb 
ànsia. Ell els respongué - Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d'estar a casa del 
meu Pare? Però ells no 
comprengueren aquesta resposta. 
Després baixà amb ells a Natzaret i 
els era obedient. La seva mare 
conservava tot això en el seu cor”. 
 

En una comunitat cristiana la 
comprensió és molt important, no 
podem fer judicis sobre els altres. 
Jesús ens diu que ni el Fill de l’Home 
té el poder de judicar, està reservat 
al Pare i a nosaltres, tan fàcil que 
ens resulta! Comprendre és entrar 
en el misteri de l’altre, és entrar en el 
seu terreny i mirar-lo amb els ulls de 
Pare i de Mare que acull el fill 
allunyat, el fill perdut, que l’acull amb 
entranyes de misericòrdia, amb entranyes de dona, que vol dir saber disculpar, saber 
dissimular, com ho fan les mares amb els seus fills, com ho va fer Maria amb Jesús, malgrat 
no entendre res. En realitat totes portem aquest potencial, sovint amagat per por que es vegi 
massa, per por a manifestar els nostres sentiments, o el que és més llastimós, perquè ja no 
ens en recordem que el tenim, de tan poc que el fem servir. Si sabéssim tractar-nos des de 
les nostres entranyes de misericòrdia, com les de Déu, els resultats serien molt diferents en 
la nostra convivència. És veritat que no ens uneix la sang i això dificulta més la  comprensió. 
Però tenim els lligams de l’Esperit que encara haurien de ser molt més forts. Sense 
comprensió es poden generar tota mena de tensions. Malgrat que en certes ocasions no 
aconseguim d’entendre la manera de fer d’algunes persones, l’exemple de Maria ens pot 
ajudar a respectar el misteri que hi ha en cadascú, tot mirant-lo a la llum de l’Evangeli. Sols 
així els podrem ajudar a sortir dels seus errors, si és que hi són, o a comprendre-les i entrar 
en la seva realitat com Déu hi entra i comprèn. Hem de poder veure cada persona en la seva 
totalitat, mirant el conjunt de la seva vida: Context social, cultura, infància i també les ferides 
que la mateixa vida ha anat fent. 

Apotegma 7 

Uns ancians van anar a veure a l’Abba Poemen i li van demanar: “Diga’ns: quan veiem un 
germà que s’adorm durant el Sagrat Ofici, l’hem de pessigar  perquè es desperti? “L’ancià els 
hi va respondre: “En realitat, si jo veiés a un germà dormint, posaria el seu cap als meus 
genolls i el deixaria descansar”. 
 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Les meves relacions amb els germans o germanes de la comunitat es basen en el 

judici o en la comprensió? Què significa tenir entranyes de misericòrdia? 
2. Veig l’altre en el seva totalitat, en el seu misteri? Burxo les ferides o les amoroseixo 

com el samarità? 
3. Conservo les vivències al cor, com Maria, o deixo anar la llengua sense fre? 
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Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Veiem els germans o germanes des de la norma o des de 
l’esperit i la misericòrdia? Actuo en la vida de cada dia com l’Abba Peomen? 

 

 

 
 

Els deixebles estan reunits. Les portes tancades els protegeixen de la por (Jn 20,19-23). 
La història que acaben de viure en la passió i mort de Jesús no els fa augurar res agradable. 
Potser ells estan a la llista i són els següents a patir judici i condemna. La sospita d’una 
persecució els manté units. Cap història de grandesa no es construeix a partir de la por. 
L’aparició de Jesús produeix la transformació. 

El temor, com a aglutinant del grup, és substituït per la persona de Jesús, que es col·loca 
en el centre. Abans, desactiva els mecanismes defensius quan entra al recinte sense que les 
portes tancades li ho impedeixin. El seu missatge proporciona pau. No es tracta d’un 
fantasma, sinó d’un ésser de carn i ossos. Per identificar-se, els mostra les mans i el costat, 
és a dir, les ferides de la creu. Les nafres són la seva carta de presentació. No recorre als 
seus miracles, als seus moments de popularitat, al ressò de la seva entrada triomfal a la 
ciutat, als arguments dels seus debats amb els fariseus... Jesús utilitza el llenguatge de les 
cicatrius. En cadascuna d’elles, hi ha vida, història, sofriment, generositat, coratge. No es 
rendeix davant les dificultats, que afronta amb valentia i fidelitat als plans de Déu. Anuncia la 
Bona Notícia. Canvia en alegria l’actitud apocada dels seus deixebles. 

Jesús no torna només per consolar-los ni per donar-los tranquil·litat. Genera en ells un 
procés de transformació, que exigirà atreviment, risc, audàcia. Malgrat el seu tancament, 
penetra en la seva vida. Converteix la por en alegria, l’absència en visió, la defensa en 
obertura, el temor en pau. Jesús no vol que els seus deixebles es tanquin en ells mateixos. 
La seva proposta trenca tots els esquemes: «Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us 
envio a vosaltres.» Cal sortir. N’hi ha prou de refugiar-se en amagatalls. L’objectiu és 
realitzar el programa de Jesús en el món amb la força de l’Esperit sense cap més arma que 
les mateixes ferides i febleses. Els deixebles entenen que l’anunci no es basa en la 
superioritat de la seva vida, sinó en la humilitat de qui compleix un encàrrec que el depassa. 
No han d’amagar les seves cicatrius, perquè no s’anuncien ells mateixos. D’aquesta manera, 
les converteixen en garantia de la validesa del que proclamen. Aquí rau la paradoxa. En la 
feblesa es mostra la força. El testimoni de la vida, especialment a través de les seves 

El llenguatge de les ferides 
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ombres i ferides, resulta convincent. Més enllà dels errors i els desencerts, hi ha el perdó. 
Jesús ho anomena el perdó dels pecats, que afecta el més profund de la consciència. La 
vida es pot reconstruir. No ens hem de tancar per por de ningú. Podem recuperar l’alegria. 
Cal anunciar la Bona Notícia, que consisteix fonamentalment a comunicar als altres el que el 
Senyor ha fet en la teva vida i com t’ha guarit les ferides. 

Lluís Serra Llansana 
 

 

 

L’Eudald Vendrell Ferrer, nascut a 
Barcelona l’any 1948, és advocat en 
exercici des de 1970, dedicat a l’àmbit del 
dret privat. Va ser vicedegà del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona entre 2009-2013. 
Ha combinat la seva llarga trajectòria 
professional com advocat amb la docència 
del dret civil a la Universitat de Barcelona i 
a l’Escola de Pràctica Jurídica del Col·legi 
d’Advocats. 

Paral·lelament, ha desenvolupat també una 
àmplia activitat en defensa del drets 
humans. Així, ha sigut membre fundador i 
president del Grup de Juristes Roda 
Ventura, associació dedicada a la promoció dels drets humans, secció catalana del 
Secretariat Internacional de Juristes Catòlics-Pax Romana Internacional. Com a portaveu 
d’aquesta organització, ha realitzat nombroses intervencions en la Comissió de Drets 
Humans de Nacions Unides a Ginebra. Així mateix, va ser un dels fundadors de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya, on ha impartit cursos i ha publicat articles sobre la 
jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. També va formar part del Gabinet de 
Drets Humans de la Creu Roja de Catalunya. Actualment és membre de l’Associació 
Catalana de Juristes Demòcrates. 

El nou president de Justícia i Pau està vinculat a l’entitat des dels anys vuitanta. Va ser 
membre de la Junta de Govern entre 1988-1992. En els últims anys la seva implicació ha 
estat principalment a través de la Comissió de Drets Humans. 

L’Eudald Vendrell substitueix Arcadi Oliveres, qui ha exercit la presidència durant tres 
mandants consecutius (2002-2014), des que va succeïr a Joan Gomis. Fa uns mesos va 
comunicar la seva voluntat de no repetir per un nou mandat. Per això, el passat mes de 
gener va rebre el reconeixement i agraïment dels membres de l’entitat per la seva 
extraordinària dedicació, en una celebració que va tenir lloc a Sant Joan d’Espí amb 
l’assistència de més de 150 persones vinculades a Justícia i Pau. La Junta de Govern reitera 
un cop més el seu agraïment a l’Arcadi Oliveres, qui continuarà com a membre destacat de 
l’entitat. 

Justícia i Pau, creada el 1968, és una associació pública de fidels l’arxidiòcesi de Barcelona 
erigida d’acord amb el dret canònic i té per finalitat la promoció i defensa dels drets humans, 
la justícia social i la cultura de la pau des de la perspectiva de l’Evangeli i la doctrina social 
de l’Església. Segons els seus Estatuts, el seu president és nomenat per l’Arquebisbe 
Barcelona d’entre una terna de candidats elegits per l’Assemblea General de socis, màxim 
òrgan de l’entitat. El mandat del president i la resta de membres de la Junta de Govern té 
una durada de quatre anys. 

L'advocat Eudald Vendrell, nou president de Justícia i Pau 

http://www.justiciaipau.org/index.php/component/content/article/51-portada/860-ladvocat-eudald-vendrell-nou-president-de-justicia-i-pau
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Mensaje del H. Emili Turú, SG 

Era el 2 de enero de 1817. Marcelino 
Champagnat entra en esta casa con dos 
jóvenes. Su sueño es que ellos y en el 
futuro muchos más, lleven el Evangelio a 
los niños y jóvenes más necesitados. Es 
lo que consideramos la fecha fundacional 
del Instituto Marista.  
El próximo 2 de enero de 2017 se 
cumplirán dos siglos de este 
acontecimiento. Será un hermoso 
momento para recordar, con corazón 
agradecido, todo el bien que el Espíritu 
Santo ha llevado a cabo en la Iglesia y 
en el mundo a través del Instituto 
marista. A lo largo de esos 200 años, 
muchas generaciones de niños y jóvenes 
se han beneficiado de la educación 
marista en los cinco continentes.  
Esta celebración nos ofrecerá también la 

posibilidad de pedir perdón por nuestras infidelidades. Igualmente, por las veces que no 
hemos servido de manera adecuada a los niños y jóvenes que nos han sido confiados.  
Pero sobre todo tiene que ser un momento de proyección hacia el tercer centenario marista.  
Una hermosísima oportunidad para UN NUEVO COMIENZO. 

Maristas 2017 

UN NUEVO COMIENZO 

Sí. Estamos invitados a un nuevo comienzo.  
Como el que tuvo lugar cuando el P. Champagnat se trasladó desde la casa de La Valla 
hasta este valle para iniciar la audaz aventura de construir esta casa. Quería dar una mejor 
respuesta a las necesidades del momento. Hacía pocos años que todo había iniciado, y ya 
se vieron en la necesidad de afrontar un nuevo comienzo.  
En esta habitación del P. Champagnat en l’Hermitage, miremos hacia atrás. Nos daremos 
cuenta de que esa necesidad de empezar de nuevo ha sido una constante en el Instituto 
Marista. Nuevas circunstancias históricas, sociales o incluso internas nos obligaron a ser 
profundamente creativos; nos cuestionaron sobre cómo había que responder a las nuevas 
necesidades.  
Han sido muchos nuevos comienzos, antes del que ahora, en este inicio del siglo XXI, 
estamos invitados a vivir. 
Hoy esta casa se nos presenta como un símbolo elocuente de esta necesaria adaptación a 
nuevos tiempos y a nuevas necesidades.  
Hemos tratado de conservar fielmente los recuerdos esenciales del P. Champagnat y delos 
primeros hermanos. 
Sin embargo, ha habido que destruir lo que ya no servía, adaptar algunos espacios que 
resultaban inadecuados, y también construir algunas partes totalmente nuevas, según las 
exigencias del momento actual.  

Bicentenario marista 
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En nuestro camino hacia 2017, el mismo P. Champagnat nos invita a un nuevo comienzo. Y 
esto requiere el compromiso y la colaboración de todos.  
Pedagógicamente, vamos a recorrer este camino guiados por 3 iconos maristas. 
Tres iconos que nos recuerdan aspectos esenciales de nuestra vida y misión.  
Tres dimensiones que probablemente marcarán la vida marista en nuestro próximo futuro:  
▪ en primer lugar, un enfoque más claro y decidido de nuestra misión hacia los niños y 

jóvenes que están en los márgenes; 

▪ en segundo lugar, la respuesta del Instituto ante la clara emergencia del laicado marista;  

▪ y, finalmente, una atención esmerada a la dimensión mística de nuestras vidas.  

Por otra parte, y a lo largo de esos tres años, estamos invitados a participar plenamente en 
el proceso de revisión de nuestras Constituciones. Nos lo pidió nuestro último Capítulo 
general, como un medio para ayudarnos a revitalizar nuestra vocación.  
Para inspirarnos en este delicado trabajo, miremos al H. Francisco, que reposa en esta 
iglesia de l’Hermitage, y que vivió desde los 10 años al lado de Marcelino, a quien amaba 
profundamente, como se deja traslucir en sus escritos y, por supuesto, en su vida.  
El 6 de junio de 1840 muere nuestro fundador. Fue el H. Francisco, como primer Superior 
general, quien comunicó al Instituto esa triste noticia. Dice: Nos corresponde a nosotros 
ahora, recoger y seguir con atención sus últimas y tan impactantes enseñanzas; hacerlas 
revivir en cada uno de nosotros, imitando las virtudes que admiramos en él y, más que 
nunca, estrecharnos en torno a nuestra buena y tierna Madre. 
Sí, como decía el H. Francisco, nos corresponde ahora a nosotros, a cada uno de nosotros, 
ofrecer nuestra mejor aportación para el futuro del Instituto. Una buena manera será 
participando plenamente en esa revisión de las Constituciones, aplicación del Evangelio a 
nuestras vidas.  

Año Montagne 

Octubre 2014 – Julio 2015 

Me encuentro en Les Palais, a unos 6 o 7 
quilómetros de La Valla. Hasta este lugar, quizás en 
un día lluvioso y con niebla como éste, se desplazó 
el P. Champagnat, para atender al joven moribundo 
de la familia Montagne. 
Este encuentro con el joven Montagne fue un 
acontecimiento que marcó profundamente la vida del 
P. Champagnat y ciertamente provocó el nacimiento 
del Instituto Marista. 
El 28 de octubre de 2014, aniversario del encuentro 
del P. Champagnat con el joven Montagne, daremos 
inicio al año MONTAGNE. Coincidirá con la 
celebración del año de la vida consagrada en toda la 
Iglesia.  
Este primer icono nos acompañará hasta julio de 
2015. Será un recuerdo de la importancia y la 
urgencia de nuestra misión, tan actual hoy como en 
tiempos del P. Champagnat.  
Inspirados por nuestro Fundador, que se desplazó 

desde La Valla hasta este lugar caminando durante varias horas, también nosotros nos 
sentimos llamados a ponernos en camino al encuentro de los jóvenes Montagne de hoy, allí 
donde se encuentran.  
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En nuestros oídos resuena la insistente llamada del Papa Francisco a salir de la propia 
comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio (EG 
20). En su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (49) nos dice:  
Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una 
Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. 
Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos 
hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el 
temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que 
nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las 
costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y 
Jesús nos repite sin cansarse: « ¡Dadles vosotros de comer! » (Mc 6,37). 
¿Qué ardía en el corazón del P. Champagnat, en su camino de regreso a La Valla, después 
de haber encontrado al joven Montagne? ¿Qué latía en su interior, que le llevó a fundar el 
Instituto pocos meses después? Preguntémonos: ¿No es este mismo camino el que ahora 
estamos llamados a rehacer, dejándonos interpelar profundamente por la situación de los 
jóvenes Montagne de hoy? 

Año Fourvière 

Julio 2015 – Julio 2016 

El 23 de julio de 1816, al día siguiente 
de su ordenación, un grupo de 
jóvenes sacerdotes, llenos de ilusión, 
se encamina hacia el Santuario de 
Fourvière, en Lyon.  
A los pies de Nuestra Señora, en la 
capilla pequeña que tengo detrás, 
hacen su promesa de constituir la 
Sociedad de María.  
En 2016 celebraremos los 200 años 
de esa promesa. Por eso, el segundo 
año, desde julio 2015 hasta julio 
2016, nos presidirá el icono de 
Fourvière.  
Desde el inicio, los primeros maristas imaginan la Sociedad de María como un gran árbol 
con diferentes ramas: religiosos sacerdotes, religiosos hermanos, religiosas y laicos.  
El proyecto no obtuvo el reconocimiento eclesial en aquel entonces; quizás la coyuntura 
histórica no era la adecuada.  
Hoy día, las circunstancias son muy distintas. Reconocemos con agradecimiento que el 
Espíritu Santo ha hecho florecer entre nosotros la vocación laical marista. Miles de laicos y 
laicas de todo el mundo se sienten llamados a vivir el evangelio a la manera de María, según 
la tradición del P. Champagnat y de los primeros hermanos.  
Los orígenes de la Sociedad de María nos recuerdan que religiosos y laicos estamos 
asociados para la misión, y llamados a ofrecer el rostro mariano de la Iglesia, con nuestra 
manera peculiar de ser y de construir Iglesia.  
Nuestro último Capítulo general nos invitaba a una nueva relación entre hermanos y laicos, 
para servir mejor a la apasionante misión que la Iglesia nos confía.  
El mismo Capítulo decía: Contemplamos nuestro futuro marista como una comunión de 
personas en el carisma de Champagnat. Permanecemos, pues, abiertos a la creatividad del 
Espíritu Santo, que nos puede llevar, quizás, por caminos totalmente insospechados.  
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Año La Valla 

Agosto 2016 – Agosto 2017 

La casa de La Valla será el icono que orientará nuestro tercer año, desde agosto de 2016 
hasta agosto de 2017. La celebración central, como es fácil de imaginar, será en torno al 2 
de enero, cuando cumpliremos 200 años de nuestra fundación.  
Esta casa, recién renovada, consta de 3 pisos. Cada uno de ellos tiene un simbolismo, que 
podemos asociar con los tres años de preparación al bicentenario. 
Nos encontramos en el piso superior. Nos viene a la memoria la comunidad apostólica, 
reunida también en el piso alto el día de Pentecostés. Se trata, en efecto, del espacio de la 
misión: Id y haced discípulos por todo el mundo… Un lugar amplio, luminoso, abierto al 
mundo. 
Nos recuerda el año Montagne, y la llamada a ir hacia las fronteras y los márgenes.  
En la planta baja se encuentra la famosa mesa de nuestros orígenes, que representa el 
símbolo de la fraternidad. En torno a esta mesa se sentaron el P. Champagnat y los 
primeros hermanos. Hoy esta mesa se ve enriquecida con la presencia no sólo de 
hermanos, sino también de laicos y laicas maristas, llamados a construir una Iglesia de 
rostro mariano. 
Es el icono del segundo año, el año Fourvière: asociados para la misión marista. 
El tercer año, que será de preparación inmediata al XXII Capítulo general, quiere 
concentrarse más en esta parte de la casa que hasta hace poco ha permanecido oculta a los 
visitantes. 
Es un pequeño espacio en el subsuelo, al cual hay que descender. Simboliza ese espacio 
interior en que cada uno de nosotros es habitado por el Misterio. Es el espacio de la 
interioridad, de la dimensión mística de nuestras vidas.  
Sabemos que el compromiso con el crecimiento espiritual era algo fundamental para el P. 
Champagnat: su profundo espíritu de fe le hacía vivir la presencia de Dios con toda 
naturalidad ya fuera en los bosques de l’Hermitage o en las ruidosas calles de París.  
Vivir como él, supone cultivar el silencio, dar tiempos suficientes a la oración personal y 
comunitaria, ponerse a la escucha de la Palabra del Señor, como María de la anunciación.  
Como Ella, que guardaba y meditaba todas las cosas en su corazón, intentamos ser 
contemplativos en la acción.  
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Queridos Maristas de Champagnat, 
Tenemos por delante tres años para celebrar, en espíritu de fe, nuestro bicentenario: el año 
Montagne, el año Fourvière, el año La Valla.  
Creo que este mural, que se encuentra en la capilla de la comunidad de l’Hermitage, podría 
resumir el espíritu de estos tres años.  
En primer lugar, el año Montagne. Estamos invitados a ser Jesús para los Montagne de hoy, 
a acompañarles con ternura y delicadeza en su camino.  
En segundo lugar, el año Fourvière. Asociados para la misión. Es decir, asociados en torno a 
la figura de Jesús. Por una parte, sin mirar para atrás, ni siendo tampoco aquellos que se 
separan de Jesús y van a su aire.  
Y en tercer lugar, la sugerencia del año La Valla. Esa invitación a cultivar la dimensión 
mística de nuestras vidas: el encuentro con Jesús, pan de vida, para que también nosotros 
podamos contagiar vida en plenitud a nuestro alrededor.  
Ojalá que todos, cada uno desde su propia responsabilidad, ayudemos a la aurora a nacer, 
la aurora de un Instituto marista renovado. 
Sólo el compromiso de todos hará posible UN NUEVO COMIENZO.  
Contamos además, con la ayuda, con la ternura, con el cuidado de María nuestra buena 
Madre. Que Ella sea nuestra inspiración y nuestra bendición.  
 
 

 

 
 

 El Papa Francesc ha reconegut les "virtuts heroiques", primer pas cap a la santedat, 
del jesuïta català Jacint Alegre Pujals, que impulsà el Cottolengo del P. Alegre, una 
institució religiosa que atén a malalts terminals que, per la seva situació de pobresa, 
no poden ser atesos en altres centres. Aquesta certificació s'ha produït durant una 
trobada del Papa amb el cardenal Angelo Amato, 
prefecte de la Congregació per a la Causa dels 
Sants. Això significa que, a partir d'aquest 
moment, el P. Jacint Alegre rep el títol de 
"venerable" i fa un pas més cap a la beatificació. 
 
“El P. Alegre va néixer a Terrassa el 24 de desembre 
de 1874 i va morir a Barcelona el 10 de desembre de 
1930. Havia ingressat a la Companyia de Jesús l'any 
1892 i va rebre l'ordenació sacerdotal el 1907. Entre 
les seves ocupacions, va ser educador de joves i 
també s'ocupà de la catequesi per als obrers. Però probablement l'activitat que marcà l'obra 
que es fundà sota la seva inspiració fou la de visitador d'hospitals, on s'ocupà especialment 
dels malalts més pobres i necessitats, aquells a qui ningú visitava. Així se'l reconeixia com a 
apòstol de la caritat i àngel dels malalts. Era un home caritatiu, que estava disposat a fer 
qualsevol sacrifici per als altres. Si durant tota la seva vida va estar preocupat i va tenir una 
preferència pels pobres i malalts, els darrers anys de la seva vida, aquesta preocupació es 
manifesta d'una forma més intensa. Realitzà diverses peregrinacions a Lourdes 
acompanyant malalts, i entre 1925 i 1930 el seu nom ja era ben conegut i a ell acudien 
moltes persones, malalts de tot tipus i sobretot aquells que estaven abandonats. D'aquesta 
inclinació del P. Alegre pels més abandonats i necessitats sorgeix la idea de la fundació d'un 
hospital o institució especial per a ells. El resultat va ser el Cottolengo del P. Alegre.” 

Secretariat de Formació i Estudi de l’Arxiprestat de Terrassa 

El P. Alegre, impulsor del Cottolengo, 
ha estat declarat "venerable" pel Papa Francesc 
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El Grup d’Espiritualitat Ignasiana, EIDES, CJ i la Fundació 
Vidal i Barraquerpresenten una nova edició d’aquest 
postgrau que treballa l'acompanyament des d’un sentit ampli, 
com la globalitat de la persona, del jove, de l’adolescent, les 
seves necessitats, els seus malestars, i els seus desigs més 
profunds.  
 
Aquesta edició presenta novetats importants, com la 
incorporació d'algunes temàtiques noves: acompanyament en 
l’adolescència, tutorització, acompanyament a la diversitat 
sexual, acompanyament a la meitat de la vida, o la 
metodologia de l’evolució espiritual segons els Exercicis 
Espirituals de Sant Ignasi. 
 
La metodologia del curs té tres eixos fonamentals: els 
continguts teòrics, l’anàlisi dels acompanyaments realitzats i la 
tutoria personalitzada. 
 
Per a més informació podeu consultar el díptic del postgrau o 
escriure a docencia@fvb.cat 

 

 
 
 

Es convoca la 4a edició del guardó 
Memorial Cassià Just de la Generalitat de 
Catalunya, corresponent a l'any 2014. El 
guardó del Memorial Cassià Just 
consisteix en una obra d'art original d'una 
autora o autor reconegut. 
El termini de presentació de candidatures 
finalitza l'11 de juliol de 2014. 

L’any 2010 el Govern de la Generalitat de 
Catalunya va crear el Memorial Cassià Just 
amb la voluntat de dur a terme un 
reconeixement a les persones o les 

institucions que s’han significat per les seves aportacions a la construcció d’un espai comú 
de convivència de la pluralitat d’opcions religioses. 

Aquest Memorial pren el nom de Cassià Maria Just, referent indiscutible en diàleg, 
humanisme, acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades, llibertat 
d'esperit i defensa de Catalunya, i tot això des de la coherència amb la seva opció com a 
abat de Montserrat. 

Aportacions 
El Memorial Cassià Just té per objecte reconèixer el treball de persones, entitats o 
institucions en favor de la construcció d’un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de 

6a edició del Postgrau d'Acompanyament Espiritual 

Memorial Cassià Just 

http://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=1272&qid=61072
mailto:docencia@fvb.cat
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foment del diàleg i de la relació entre les diferents confessions religioses, així com de difusió 
de la diversitat religiosa present a Catalunya. 

Aquestes aportacions es poden concretar en els camps següents: 

• Defensa dels drets de llibertat religiosa. 
• Foment del coneixement, del respecte i del diàleg entre opcions religioses diverses. 
• Difusió de la diversitat religiosa present a Catalunya. 
• Promoció de la convivència i la cohesió social en l’àmbit de les diferents religions. 

A qui va dirigit? 
Pot presentar candidatura qualsevol persona, entitat, institució o ens local, referida a 
persones, entitats o institucions, que hagin destacat en algun dels àmbits esmentats en la 
base reguladora 1, a Catalunya o a qualsevol altre país, bé per la seva trajectòria 
considerada globalment o per actuacions i obres concretes. 
Fins ara han estat guardonats: 

2010: cardenal Carlo M. Martini 

2011: germana Teresa Losada Campo 

2013: Comunitat Filipense de l’Escola Nostra Senyora de Lurdes (Barcelona) 
 
 
 
 
  

 La Fundació d’Atenció a la 
Dependència Sant Joan de Déu (FAD-
SJD) ha reforzado y ampliado su línea 
de atención domiciliaria a comunidades 
religiosas, ofreciente un modelo de 
atención integral centrado en las 
Hermanas, donde los cuidados y 
atenciones de los profesionales 
garanticen el apoyo o suplencia a la 
falta de autonomía, limitación, riesgo o 
dependencia de cada una de ellas. La 
finalidad es que tengan confort y 

bienestar respetando y favoreciendo su estilo de vida.  
 
La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu (FAD-SJD), desde su programa 
de Atención Domiciliaria, inició en agosto de 2012 una línea de atención a Comunidades 
Religiosas. En este marco se estableció un primer convenio para llevar la gestión de la 
enfermería de la Comunidad de las Hermanas Benedictinas del Monasterio de Sant Pere 
de les Puel·les de Barcelona.  
Esta línea de actividad ha sido de especial atención y desarrollo por parte de la FAD-SJD y 
desde el pasado mes de marzo ha establecido un nuevo convenio de prestación de servicios 
a la Comunidad de las Hermanas Misioneras de la Inmaculada Concepción, situada en 
el Paseo de la Bonanova, nº 35 de Barcelona. Las Hermanas Misioneras enfocan su misión 
desde la actividad educativa, enmarcada en los valores de respeto a la persona y a su 
dignidad, promulgando el sentido de la solidaridad y del compromiso, hacia las personas 
desfavorecidas. En esta Comunidad viven 28 hermanas de las cuales aproximadamente el 

La Fundació d’Atenció a la Dependència Sant Joan de Déu refuerza su 
programa de atención domiciliarIa a comunidades de religiosas 

http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=e82dd84cddef1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e82dd84cddef1410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=41aa027ddf2f5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41aa027ddf2f5310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=8c1a6e0bc9ce5310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/governacio/menuitem.63e92cc14170819e8e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=5388a133587d2410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=5388a133587d2410VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contentid=b5ca1da9d67d2410VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
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50% presentan necesidades de ayuda para realizar las actividades básicas de la vida diaria. 
Las hermanas son personas de edad avanzada, con problemas crónicos de salud, que 
necesitan cuidados por parte de una serie de profesionales, que complementan la atención 
que ya reciben de sus Hermanas de la Comunidad.  
La Fundación ha iniciado este convenio vinculando contractualmente al grupo de 
profesionales que ya atendía a las Hermanas. Este grupo lo integran: una enfermera, 
gerocultoras con atención en turnos de mañana, tarde y noche, así como personal de cocina 
y de limpieza. Para llevar a cabo esta gestión se ha designado a una enfermera 
coordinadora para las Comunidades Religiosas.  
La Atención Domiciliaria nos lleva a diario a estar en contacto con muchas personas y 
familias, con estilos, creencias y filosofía de vida muy diferentes. Entrar en las Comunidades 
nos permite valorar y compartir la serenidad, armonía y religiosidad que genera su propio 
estilo de vida.  
 
 
 
 
 

L’exposició Monestirs urbans en temps de 
guerra. Sant Pere de les Puel·les i Santa 
Clara de Barcelona, 1691-1718 és una de les 
propostes destacades de la contribució que fa 
el Museu d’Història de Barcelona a la 
commemoració del Tricentenari de 1714, i 
resulta un bon contrapunt a l’altra exposició 
que el museu ha preparat a propòsit del 
Tricentenari, titulada El Món al 1714 i que es 
pot visitar al Saló del Tinell fins a final de 
setembre de 2014. El projecte es 
desenvolupa també en altres formats: un 
seminari, concerts, visites comentades, 
itineraris urbans, publicacions i conferències. 

Flama.info - Redacció, 4 juny 14 

Situats a recer de la muralla de llevant de Barcelona, els dos monestirs benedictins femenins 
de la ciutat, Sant Pere de les Puel•les i Santa Clara, van ser testimonis i afectats directes 
dels atacs que va patir la ciutat en les guerres de finals del segle XVII i principi del XVIII. La 
documentació preservada per les dues 
comunitats monàstiques forneix informacions 
molt valuoses per completar la crònica 
d’aquells esdeveniments, en particular sobre 
els bombardejos marítims de 1691 i 1693, el 
setge de 1697 i la Guerra de Successió, amb 
els setges de 1705, 1706 i 1713-1714. 
El punt de vista dels fets i l’escala del relat 
són diametralment diferents, per bé que molt 
complementaris. Mentre que l’exposició del 
Tinell mostra el món al voltant del 1700 i la 
Guerra de Successió des de l’òptica de la 
geopolítica europea i del seu eco mundial, 
l’opció de Monestirs urbans en temps de 

Es presenta l'exposició 
"Monestirs urbans en temps de guerra" a Barcelona 
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guerra és just el contrari: presentar la microhistòria de dues comunitats de monges que van 
viure el conflicte bèl•lic des de la primera línia, atès que els seus respectius monestirs 
estaven situats a tocar del baluard de Santa Clara i del de Sant Pere, escenaris claus del 
desenllaç final del setge de Barcelona. 
 
 
 
 

Madrid, 26 de mayo de 2014 (IVICON). 
 
El sábado 10 de mayo la familia redentorista 
vivió una jornada de excepción con el estreno de 
‘Alfonso, el Musical’, una obra de teatro musical 
sobre la vida de San Alfonso María de Ligorio.  
Fue estrenada en el teatro del Colegio Nuestra 
Señora del Recuerdo, en un auditorio que 
completó su aforo de  900 localidades y con una 
fuerte presencia de la vida religiosa de Madrid. 
La representación, titulada en su primera parte 
“¡Adiós tribunales!”, con libreto y música 
originales escritos por Damián María Montes, 

CSsR, transcurrió entre la infancia de Alfonso, su formación como próspero abogado y su 
evolución en el interés por los más pobres, que culmina con su decisión de fundar la 
Congregación del Santísimo Redentor. 
A través de números musicales de bellísima factura, intercalados por las humorísticas 
intervenciones de un arlequín, el público disfrutó de esta primera parte de la vida de San 
Alfonso durante más de tres horas de espectáculo. Un auténtico éxito y una hermosa fiesta 
redentorista en el 150 aniversario de la llegada de los Misioneros Redentoristas a España. 
 
 
 
 

  
 
El 29 de maig es va reunir a la seu de l’URC la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. Els 
temes tractats foren, especialment, propostes per al web, organització d’un acte adreçat 
especialment als joves amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada i la participació amb Taller 
a l’Aplec de l’Esperit. 
La propera reunió serà 18 juny a les 19.00 a la seu del’URC de la plaça Urquinaona. 

Estreno de ‘Alfonso, el Musical’ 

Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 
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Aquest dissabte dia 7 de juny, vigília de la festa de Pentecosta, tindrà lloc a Banyoles un nou 
Aplec de l'Esperit, la trobada interdiocesana de joves que se celebra des de l'any 1982, 
organitzada pel Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i Balears, amb el lema És 
el Senyor! Es preveu la participació d’uns 2.000 adolescents i joves més els seus 
acompanyants procedents de parròquies, escoles i moviments dels diferents bisbats, 100 
voluntaris del bisbat de Girona i 200 col·laboradors que oferiran el seu testimoni de fe.   
 
La jornada de l’Aplec se celebrarà al voltant de l’estany de Banyoles, on es treballaran els 

passatges evangèlics de Jesús al voltant del llac de 
Galilea. La intenció d’aquest Aplec és que el jove faci 
experiència de Jesucrist i es trobi amb el Senyor, com 
els deixebles que, al voltant del llac, escolten la 
Paraula del Senyor, experimenten la seva filiació amb 
el Pare i el reconeixen viu. En cada moment d’aquest 
Aplec, hi haurà aquesta trobada íntima i personal amb 
Jesús però alhora comunitària i eclesial. 
 
Durant el treball del matí, l’activitat es desenvoluparà 
en tres espais principals: la Parròquia de Porqueres, 
els Amarradors i la zona de La caseta de fusta, on els 
adolescents i joves es trobaran tres propostes: 
Trobem-lo, trobada amb el Senyor, en la pregària a 
través de l’estil Taizé, de vida contemplativa o 
carismàtica; acollim-lo, en aquest espai hi haurà 
persones amb vocacions diverses dins l’Església, que 
explicaran el seu testimoni; i escoltem-lo: en un marc 
incomparable, els joves escoltaran l’Evangeli i el 

treballaran, com les trobades que Jesús feia amb els deixebles. Per als joves de més de 25 
anys hi haurà una activitat paral·lela: una introducció bíblica del text “És el Senyor” (Jn 21,1-
19) i treball en grups portats per religiosos que treballen en la pastoral juvenil. 
A primera hora de la tarda, l’activitat es concentrarà al Parc de la Draga, on hi haurà 
testimonis i actuacions musicals i la presentació del projecte social de l’Aplec amb Càritas 
Catalunya, “Servei d’Intervenció Educativa”. La celebració de l'Eucaristia, concelebrada pels 
bisbes de Catalunya, a l’interior del pavelló esportiu, i un fi de festa clouran l'Aplec.  
 
El programa de l'Aplec és el següent: (www.aplec2014.cat) 
 
10.30 h – Benvinguda a la zona dels Desmais 
11.00 h – Distribució dels grups als següents espais: Porqueres, Caseta de Fusta i 
Amarradors 
13.30 h – Actuació al Parc de la Draga 
14.30 h – Dinar 
15.30 h – Concert testimonis / actuacions musicals 
                Presentació del projecte social 
17.00 h – Preparació per a l’Eucaristia 
17.45 h – Eucaristia a l’interior del pavelló 
19.00 h – Fi de festa 

“ÉS EL SENYOR!” 
L’Aplec de l’Esperit a Banyoles 

http://www.aplec2014.cat/
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 (Salesianos)- El próximo sábado 7 de 

juniocomienzan su andadura las dos nuevas 

inspectorías salesianas de España. El Rector 

Mayor de los salesianos, el español Ángel 

Fernández Artime, presidirá una eucaristía con la 

que dará inicio a la nueva configuración de la 

Congregación en nuestro país. 
La ceremonia religiosa dará comienzo a las 12'30 en 
el Santuario de María Auxiliadora (C/ Ronda de 
Atocha, 25) de Madrid. Estarán presentes los 
nuevos provinciales y sus consejos, 
recientemente nombrados por el Rector Mayor, 
los actuales seis provinciales y consejos, salesianos 
de toda España, jóvenes y numerosos miembros de 
la Familia Salesiana. 
Tras la homilía, se leerán los decretos de creación de las nuevas inspectorías 
(provincias religiosas) y de nombramiento de los nuevos inspectores: Inspectoría María 
Auxiliadora, con sede en Sevilla, y Cristóbal López Romero como primer provincial, e 
Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid, y a Juan Carlos Pérez Godoy como 
nuevo provincial. 
Se culmina así un proceso que comenzó tras el Capítulo General 26, en el que se decidió 
la reorganización de las estructuras salesianas en España. En estos momentos existen 
seis provincias de salesianos en España, con sedes en León, Bilbao, Barcelona, Valencia, 
Madrid y Sevilla. A partir del 7 de junio serán dos. 
La jornada del sábado será, también, la primera visita oficial del nuevo Rector Mayor, 
elegido el pasado 25 de abril, a nuestro país. Durante el sábado 7 tendrá diversos 

encuentros con salesianos, jóvenes y 
Familia Salesiana. 
   
Las nuevas Inspectorías salesianas 
de España 
 
Una inspectoría, o provincia religiosa, 
es una circunscripción que agrupa 
las comunidades salesianas y las 
obras que estas dirigen y animan en 
un determinado territorio. La 
Congregación salesiana, presente en 
132 países, está dividida en 90 
inspectorías. Las crea, suprime o 
modifica el Rector Mayor, con el 
consentimiento de su Consejo. Al 
frente de una inspectoría está el 
Inspector con el consejo inspectorial. 
La Congregación salesiana en 
España queda dividida así: 
 

Comienzan las dos nuevas inspectorías salesianas de España 
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Inspectoría María Auxiliadora, con sede en Sevilla: 
Territorio: Andalucía, Andorra, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Extremadura y Murcia. 
Inspector: Cristóbal López Romero. 
Consejo Inspectorial: Ángel Asurmendi, Antonio Echeto, José Luis Aguirre, Alejandro 
Guevara, Francisco José Pérez, Joan Lluís Playà y Juan Bosco Sancho. 
 
Inspectoría Santiago el Mayor, con sede en Madrid: 
Territorio: Asturias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Comunidad de 
Madrid, La Rioja, Navarra y País Vasco.  
Inspector: Juan Carlos Pérez Godoy 
Consejo Inspectorial: Samuel Segura, José Manuel González, José María Blanco, Xabier 
Camino, Fernando García, Javier Valiente y José Luis Villota. 
 
 
 
 
Em plau convidar-vos a la jornada “La 
Seguretat i la Protecció de les Víctimes 
d’Explotació Sexual. Noves Formes 
d’Esclavatge i el seu Impacte a Nivell 
Local” que se celebrarà el proper 
divendres 13 de juny, de 9.30h a 
14.30h., a l’espai Francesca 
Bonnemaison, de la Diputació de 
Barcelona (c/ Sant Pere més Baix nº7), 
coorganitzada per la Xarxa Internacional 
Dones de Metropolis i per l’Ajuntament 
de Barcelona. 
El tràfic de persones, i especialment de 
dones i nenes, amb finalitats d’explotació 
sexual és un atemptat contra els Drets 
humans d’abast mundial que afecta els 
països d’origen, de trànsit i de destí. És 
un fenomen de gran complexitat que 
afecta no només les víctimes, ja que 
també hi intervenen xarxes 
internacionals, intermediaris, famílies, 
autoritats de migració i cossos de 
seguretat, plataformes socials, etc. Per a 
abordar globalment aquesta 
problemàtica, també des d’una perspectiva local i metropolitana, hem preparat el programa -
que us adjuntem- en què comptem amb la participació dels diversos estaments implicats tant 
a nivell domèstic com internacional. 
Ens agradaria poder comptar amb la vostra participació, que preguem vulgueu confirmar-nos 
formalitzant la inscripció a través de l’enllaç  
http://womennetwork.metropolis.org/es/evento/barcelona-2014 
Ben cordialment, 
  
Francina Vila i Valls 
Presidenta Xarxa Internacional Dones de Metropolis 

Seguretat i Protecció de les Víctimes d’Explotació Sexual 
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Us convidem a la clausura del cicle de pregàries amb 
textos de Santa Teresa amb una xerrada a càrrec de 
Viqui Molins, stj; gran coneixedora de la vida de la 
Santa i compromesa amb els pobres de la ciutat, on 
amb un llibre publicat recentment relaciona Santa 
Teresa i els pobres. 
Divendres 13 de juny a les 20,30 h. 
Centre Edith Stein, c) València 244, 4 
Hi estàs convidat 
 

 
 

 

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). 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 

Santa Teresa i els pobres 
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Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 
 

 

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 
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. 
 
 
 

 
Més de 150.000 morts. 4 
milions de refugiats. 8 milions 
de desplaçats interns. Aquest 
és el trist balanç de la guerra 
de Síria que va començar el 
març del 2011. En aquest 
context de violència i 
destrucció, els cristians són 
víctimes d'una onada de 
radicalisme islàmic. “Signes 
dels temps” entrevista 
Mireille Al Farah, siriana i 
membre de l’església greco-
catòlica melquita. 

 
Altres temes: 

TV3 Signes dels temps: «Els cristians de Síria» 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 515 2|06|2014 



25 
 

 

- Estrena a Roma del documental “Miquel Batllori, l’agudesa d’un savi”. Conversa amb el 
jesuïta Josep M. Benítez i el director Francesc Llobet. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva. 

 
Data: 8 de juny de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

 

 
 
 

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 

 

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

