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Evangelitzem pregant… com monges, com monjos, com el Papa 
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Jornada Pro orantibus 
Diumenge de la Santíssima 
Trinitat 
15 de juny de 2014 
 
«Un lloc primer i essencial 
d’aprenentatge de l’esperança és 
la pregària. Quan ja ningú no 
m’escolta, Déu encara ho fa. 
Quan ja no puc parlar amb 
ningú, ni invocar ningú, sempre 
puc parlar amb Déu. Si ja no hi 
ha ningú que pugui ajudar-me —
quan es tracta d’una necessitat o 
d’una expectativa que supera la 
capacitat humana d’esperar—, 
ell pot ajudar-me. Si em veig 
relegat a l’extrema soledat…; qui 
resa mai no està totalment sol. » 

(Benet XVI, Spe salvi, n. 32) 
 
 
 
 
 
 
 
GLÒRIA A LA 
SANTÍSSIMA TRINITAT 
+ 
PARE 
+ 
FILL 
+ 
ESPERIT SANT 
 

 
 
 
 

El dissabte 7 de juny de 2014, vigília de la Pasqua de Pentecosta, s'ha celebrat a Banyoles 
l’XI Aplec de l'Esperit, la trobada interdiocesana que ha reunit més de 2.000 adolescents i 
joves, convocats pels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) i vinguts de 
les deu diòcesis catalanes (Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, 
Solsona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic), entorn del lema “És el Senyor!”. 
 

Des de primera hora del matí, els joves s'han anat concentrant al voltant de l’estany de 
Banyoles, a la zona dels Desmais, on Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona i bisbe 

Pregària 

ÉS EL SENYOR! 
XI Aplec de l’Esperit, a Banyoles 
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delegat de l’àmbit de la joventut de la CET; l’Excma. Sra. Joana Ortega, vicepresidenta de la 
Generalitat de Catalunya; i l’Il·lm. Sr. Miquel Noguer, alcalde de Banyoles, els han donat la 
benvinguda. Mons. Pardo els ha dit que l’estany de Banyoles “per algunes hores es 
transformarà per a tots nosaltres en el llac de Galilea, perquè ens retrobem amb Jesús, el 
Senyor, el servidor, perquè el coneguem més, l’estimem i li diguem que el  volem seguir”. A 
continuació, hi ha hagut una actuació teatral, a càrrec d’un grup de joves universitaris. 
 

 
Després, els joves s'han traslladat als diferents espais de celebració de l'Aplec, al voltant de 
l’estany: la Parròquia de Porqueres, els Amarradors i la zona de La caseta de fusta, on han 
tingut lloc les activitats programades. A cada espai, els joves han viscut tres experiències 
que han tingut com a objectiu que poguessin trobar-se amb el Senyor Jesús, en la pregària, 
escoltar què els diu l’Evangeli a la seva vida (treballant els textos bíblics de Les 
Benaurances, Les Noces de Canà, Jesús camina sobre l’aigua, La crida als deixebles, La 
tempesta calmada i Guarició del paralític) i veure com el Senyor és viu i present a través de 
l’itinerari vital d’una persona (45 persones que s’han trobat amb el Senyor han donat el seu 
testimoni de fe). Alhora, el joves de més de 25 anys han tingut una activitat paral·lela: una 
introducció bíblica del text “És el Senyor” (Jn 21,1-19), a càrrec del Dr. Armand Puig, i treball 
en grups guiats per religiosos que treballen en la pastoral juvenil. Així mateix, una trentena 
de joves han participat d’unes catequesis, impartides per Mons. Josep Àngel Saiz i Mons. 
Joan Piris, bisbes de Terrassa i de Lleida, respectivament, sobre el text bíblic de la 
«Tempesta calmada», en una barca enmig de l’estany. Després de la catequesi, els joves 
han continuat el treball en grups, reflexionant el missatge del Papa Francesc per a la 
Jornada Mundial de la Joventut d’aquest any. 
 
A primera hora de la tarda, l’activitat s’ha concentrat al Parc de la Draga, on hi ha hagut una 
actuació basada en el capítol 25 de l’Evangeli de Sant Mateu, sobre el Judici final, amb 
testimonis de fe que han explicat la seva trobada amb el Senyor en diferents situacions de la 
vida, i actuacions musicals, entre les quals l'himne de l'Aplec de l’Esperit 2014, composat pel 
grup de música cristiana Canta la Teva Fe. També s’ha presentat el projecte social de 
l’Aplec, amb Càritas Catalunya, “Servei d’Intervenció Educativa”, que vetlla pel reforç escolar 



4 
 

 

dels alumnes amb més dificultats. Una part de la inscripció dels participants a l’Aplec ha 
estat destinada a aquest projecte, i a partir del curs vinent les delegacions diocesanes de 
joventut i les càritas diocesanes oferiran als joves que puguin participar en aquest servei 
com a voluntaris. 
 
L'Eucaristia de cloenda, 
presidida per Mons. Jaume 
Pujol, arquebisbe de Tarragona i 
president de la CET i 
concelebrada per tots els bisbes 
catalans i un centenar de 
preveres, assistits pels diaques, 
ha tingut lloc al pavelló esportiu. 
En la seva homilia, Mons. Pujol 
ha animat els joves a refermar la 
seva fe, a ser pedres vives de 
l’Església, precioses i 
necessàries, i dins l’Església, a trobar-se del tot amb Jesús i descobrir-lo com a Senyor: 
“Senyor de la vostra vida i de la vostra història, perquè lliurement i confiadament us heu 
posat a les seves mans. Al matí heu pogut fer aquesta experiència d’encontre; amb els 
testimonis heu pogut escoltar com d’altres han trobat el Senyor i això els mou a actuar en bé 
dels germans! En els evangelis que heu treballat us heu trobat amb el Senyor-Paraula que 
ens ensenya a ser deixebles, i en la pregària, encara d’una manera més forta, ell i vosaltres 
heu parlat íntimament. Només així podreu reconèixer Jesús present en tot moment en la 
vostra vida, i després, només després, com el deixeble estimat, com Joan, podreu cridar ben 
fort, “És el Senyor!”, als vostres amics, companys, familiars! Heu de ser la mà que assenyala 
el Crist perquè d’altres hi puguin arribar també! Heu de ser els missatgers que anuncien la 
Bona Nova i preparen el cor de la gent perquè sigui la terra bona on la llavor de l’Evangeli 
pugui germinar”. 

 
En acabar l'Eucaristia, Mons. 
Pardo, en nom de tots els 
bisbes de la CET, ha adreçat 
als joves el missatge final de 
l’Aplec de l’Esperit, en el qual 
els exposen qui és Jesús, el  
Senyor, i els conviden a 
escoltar la pregunta de Jesús 
“M’estimes?” i a dir-li “avui, 
demà, quan sigui... Tu ho saps, 
Senyor, Tu saps com t’estimo”. 
Finalment, han agraït als 
delegats de joventut, als 

voluntaris, als col·laboradors i als joves assistents haver fet possible aquest Aplec i els han 
animat a anar amb Jesús que els diu “Et necessito. Necessito els teus llavis per parlar. 
Necessito les teves mans per beneir, per acaronar, per transformar. Necessito els teus peus 
per arribar a altres nois i noies i per acompanyar-los. Necessito els teus ulls per contemplar a 
tothom amb tendresa. Necessito el teu cor per estimar. Et necessito. Vine amb mi!”. 

GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 
Barcelona, 8 de juny de 2014 
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Con un único deseo en su 
corazón, ser reflejo en el 
mundo del  Amor de Dios, el 
pasado sábado día 7 de Junio, 
vísperas de Pentecostés, 
celebraron su profesión 
temporal tres novicias de la 
Congregación Pureza de María:  
Clara Villalonga, de Palma de 
Mallorca, Ana Muñoz, de 
Barcelona  y Leidy Castillo, de 
Colombia. 

La Eucaristía comenzó a las 
17:30h de la tarde en la Capilla 
del colegio de Sant Cugat del 
Vallès. Fue una celebración 
muy sencilla y emotiva, que 
pudimos compartir con 
familiares, amigos, la 
comunidad de hermanas, 
alumnos, profesores, miembros 
de Foc y de Familia Albertina. 
También, con nuestros 
compañeros de clase del Cevre 
y del Marti Codolar. En el 
ambiente se palpaba la alegría 
y el gozo. Tras la Eucaristía 
continuó  la fiesta con un 
pequeño ágape fraterno, 
momento que aprovechamos 
para felicitar entre abrazos y 
fotos a las recién profesas y 
compartir con ellas tanta alegría 
como reflejaban sus rostros. 

Deseamos que vivan en 
plenitud su consagración, 
entregando toda su vida al 
servicio de la Iglesia y de los 
más necesitados, fieles a 
nuestro carisma, 
transparentando el  amor que 
sobre ellas es derramado. Que 
sus vidas sean, en manos del 
Padre, tierra de bendición y que 
cuantos a ellas se acerquen 
puedan encontrar a Jesús. 
 

Consagració en l’amor a Déu 
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Les entrevistes al Papa als avions acostumen a proporcionar grans titulars. Va passar amb 
Benet XVI camí d’Àfrica. Acaba de passar amb el papa Francesc quan tornava cap a Roma 
després de peregrinar a Terra Santa. El representant de la llengua alemanya li va preguntar 
sobre si l’Església catòlica podria aprendre alguna cosa dels ortodoxos, especialment pel 
que fa als sacerdots casats. La resposta íntegra en la primera part va ser: «L’Església 
catòlica ja té capellans casats. Catòlics grecs, catòlics coptes. En els ritus orientals hi ha 
capellans casats. Perquè el celibat no és un dogma de fe, és una regla de vida, que jo 
aprecio molt i que penso que és un do per a l’Església. Com que no és un dogma de fe, la 
porta sempre és oberta; en aquest moment no hem parlat d’això, com a programa, almenys 
ara per ara. Tenim 
coses més fortes a fer. 
Amb Bartomeu, aquest 
tema no s’ha tocat, 
perquè és secundari, 
de veritat, en les 
relacions amb els 
ortodoxos.» 

Convé aclarir uns 
quants punts. Primer, 
el Papa es refereix al 
celibat sacerdotal i no 
al celibat de religioses 
i religiosos, encara 
que siguin ordenats. 
Per als sacerdots diocesans, el celibat és una regla de vida, que podria canviar, però que per 
ara l’Església manté vigent. Per contra, les religioses i els religiosos, les monges i els monjos 
emeten un vot de castedat en celibat. En aquest cas, la porta no està oberta, perquè és una 
opció inherent al seu estat de vida. Segon, cal distingir entre l’estatus sexual (cèlibe per a 
tota la vida, casat, solter com a situació transitòria) i la castedat com a virtut. La castedat 
implica viure i respectar l’estatus sexual elegit. Un home i una dona que contrauen matrimoni 
han optat per casar-se. Per la castedat, mantenen aquest compromís i s’abstenen, per 
exemple, de relacions adúlteres. Si algú opta pel celibat, la castedat l’impulsarà a prescindir 
d’una vida sexual activa. Tercer, si s’eliminés l’obligatorietat del celibat per als sacerdots 
diocesans, es mantindria la virtut de la castedat. La seva nova situació seria equiparable a la 
situació dels laics casats. El divorci, en cas de crisi, seria una nova eventualitat, abans 
inexistent, perquè en el celibat no hi ha vincle matrimonial. 

El celibat, com afirma el Papa, no és dogma de fe. Es tracta d’una regla de vida. Pot canviar. 
N’hi ha que consideren que tenen una vocació sacerdotal, però afirmen que no se senten 
cridats a viure-la en el celibat. En l’actualitat, l’Església vincula sacerdoci i celibat. Sigui 
quina sigui l’opció que es prengui, mantenir el celibat o eliminar-ne l’obligatorietat, tindrà els 
seus llums i les seves ombres, els avantatges i els inconvenients. Però, es decideixi una 
cosa o l’altra, la castedat, com a coherència moral amb l’elecció realitzada, no perdrà la seva 
vigència. Es tracta de viure amb amor la situació elegida. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
El Papa es refereix al celibat sacerdotal i no al celibat de religioses i religiosos 

El celibat no és un dogma de fe 
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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. 

 
 
 
 
 
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). 

L’abadessa benedictina Hildegarda de Bingen 
Ordo Virtutum 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 8 
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La compassió 
 
(Jn 2, 1-7) El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare 

de Jesús. També hi fou convidat Jesús, juntament amb els seus deixebles. Quan el vi 
s'acabava, la mare de Jesús li diu: - No tenen vi. Jesús li respon: - Dona, i jo què hi tinc a 
veure? Encara no ha arribat la meva hora. La seva mare diu als servidors: - Feu tot el que ell 
us digui. Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals 
entre els jueus. Tenien una cabuda d'uns cent litres cada una. Els diu Jesús: - Ompliu 
d'aigua aquestes piques. Ells les ompliren fins dalt. 

 

 
 

 A primera vista sembla que Jesús no va ser massa compassiu amb els nuvis. Si no 
hagués estat per la seva mare , es quedaven sense vi. Però ja sabem tot el significat 
d’aquest relat: sentit escatològic, de l’Epifania de Déu entre els homes, Eucarístic, i també de 
la sobreabundància del Regne. Tot amb tot, Jesús i Maria es compadeixen dels nuvis i 
eviten que quedin en ridícul ja que també el podem considerar com a signe de compassió 
envers la humanitat, donant-nos el vi nou, l’amor gratuït, la joia de saber-nos compadits, 
salvats més enllà de les nostres misèries i debilitats. 
 

 Ser compassives no ens resulta difícil si es tracta de casos notables: malalties, 
desastres... ens compadim dels que moren de fam, dels nens explotats, de les dones mal 
tractades, dels qui són torturats, empresonats, dels que moren de fam, dels que sofreixen les 
conseqüències de les catàstrofes. En la litúrgia sovint demanem compassió a Déu a través 
de la Sagrada Escriptura, especialment en els salms: “Compadeix-te de mi, Déu meu, tu que 
estimes tant; tu que ets tan bo, esborra les meves faltes. Renta'm ben bé de les culpes, 
purifica'm dels pecats”. Sl 50) Demanem misericòrdia i compassió per nosaltres o per els 
altres, la necessitem contínuament, així de pobres ens sentim. 

  
 Però a vegades aquesta actitud ens resulta més difícil quan els i les que ens demanen 
compassió són persones una mica pesades, persones amb desequilibri, i resulta molt difícil 
trobar el punt just entre l’exigència i la compassió, entre la tolerància i el deixar-se enredar. 
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Això resulta difícil per a totes, però una mica més per les qui tenim responsabilitats dins la 
comunitat.  
 
 Tornant a les noces de Canà, sovint la nostra temptació és dir que s’apanyin, perquè 
no compraven més vi, quina culpa tenim nosaltres dels descuits dels altres i de la seva mala 
organització? Però Maria es compadeix dels nuvis, es compadeix de tots, està atenta al que 
necessitem. Així és com la sensibilitat d’una dona pot fer arribar a Déu la necessitat del meu 
germà, de la meva germana. Així és com jo he de compadir-me dels altres. Jo crec que és 
millor excedir-se en compassió que tenir el cor dur. Déu és AMOR, és tendresa, és 
misericòrdia. Aquest és el nostre repte: estimar com Déu ens estima. 

 
Apotegma 8 

Sant Païsi pregava per al seu deixeble que havia abandonat a Crist. Una nit se li va 
aparèixer el Senyor i el volia consolar, li deia: “Païsi , com és que encara pregues per aquest 
que ha renegat de mi? El sant, malgrat aquestes paraules continuava pregant i plorant. “Oh, 
Païsi, li va dir el Senyor, tu m’has igualat en l’AMOR”. 
 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Quina importància dono a la compassió en les meves relacions amb els altres?  
2. Com interpreto aquest fragment del text: “resulta molt difícil trobar el punt just entre 

l’exigència i la compassió, entre la tolerància i el deixar-se enredar”? 
3. La compassió de María avança l’hora de Jesús. Com puc imitar-la en el meu dia a 

dia? 
Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 

a partir d’aquests ajuts”. No seria bo de compadir-me de les persones amb les quals 
experimento més dificultats de convivència? Com conrear en mi aquesta sensibilitat? 

 
 

 

 

 
Cada any el darrer dissabte de 
maig hi ha festa grossa al 
Santuari del Cor de Maria. Hi ha 
dues celebracions plegades: 
d’una banda s’hi celebra la festa 
del Cor de Maria, titular del 
Santuari i patrona de la 
parròquia que porta el seu nom; 
i d’una altra les dues parròquies 
germanes –Cor de Maria i Sant 
Tomàs d’Aquino– celebren la 
cloenda de l’any o curs pastoral. 

Però aquest any ha estat 
diferent, perquè s’hi ha afegit 
una altra celebració: hem 
celebrat la cloenda dels 100 
anys del Santuari. Com diu el 

punt de llibre que es va distribuir com a recordatori: «Els Missioners Claretians, que en van 

Cent anys del Santuari del Cor de Maria de Barcelona 
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promoure la construcció, i la Parròquia del Cor de Maria, que té el Santuari com a seu, han 
celebrat la cloenda del Centenari de la seva inauguració (1913-2014) amb una solemne 
Eucaristia, presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach.» 
Flanquejant el Sr. Cardenal hi havia el P. Màxim Muñoz, provincial dels Claretians i els 
darrers rectors que el Santuari i Parròquia ha tingut: PP. Josep Codina, Josep 
Sanz i Ricard Costa-Jussà. (Els dos primers rectors, Josep M. Solé i Roma i Jordi Alsina i 
tots els anteriors responsables del Santuari, hi eren presents en la memòria i participarien 
des de la litúrgia celestial.) 

 Al llarg d’aquest any centenari 2013-2014 s’han 
anat celebrant petits actes commemoratius. 
Entre els quals, molt especialment, un «Cicle de 
Concerts del Centenari». El mateix dia 31, una 
hora abans de la missa, va haver-hi el darrer: 
un Concert d’orgue, a càrrec de l’organista titular 
del Santuari, José Luis Cameo. Va ser un 
concert carregat d’art (Boëllman, Bach, César 
Franck…), i alhora carregat de records i 
sentiments (una peça original de l’organista del 
Santuari, i una altra d’un organista molt estimat 
de la casa, el Sr. Josep M. Quintana, mort ara fa 
un any). 

Una exposició fotogràfica amb fotografies de 
l’època —que recollia sobretot del 1905 a 
1945— deixava constància gràfica d’una part 
cabdal del camí recorregut al llarg d’aquests 
cent anys. 

Els orígens del temple van ser aquests: feia 
poc més de quaranta anys que el Missioners 
Claretians tenien la seva «Casa Missió» en un gran edifici construït als afores de la Vila de 
Gràcia (1860), «a uns dos quilòmetres de Barcelona». Dins aquest edifici hi tenien una petita 
capella a la qual acudien gent d’algunes cases que hi havia a l’entorn. 

Però l’any 1904 van decidir construir una església nova, que –com que era fora de la 
població– seria alhora un santuari. No els faltaven raons per prendre aquesta decisió: per 
una banda volien fer un homenatge a Maria en el cinquantenari de la declaració del dogma 
de la Immaculada, i per una altra banda hi havia rumors que s’havien de traçar carrers nous 
per aquells camps i horts, dos dels quals afectarien l’horta que tenia al voltant la seva «Casa 
Missió», qui sap! si també afectarien alguna part de l’edifici. (Es tractava del carrer 
de Coello (avui sant Antoni M. Claret) i del carrer de Nàpols, que és el que afectaria l’edifici.) 

Un cop presa la decisió, van encomanar l’obra a un prestigiós arquitecte, que havia estat 
mestre de Gaudí i l’havia tingut uns anys d’ajudant. Es deia Joan Martorell i Montells, que ja 
havia fet altres esglésies importants en aquella nova Barcelona que s’estava alçant. De 
dificultats i contratemps no en van faltar: El temple començava l’any 1904. L’any 1906 moria 
l’arquitecte. A finals de juliol de 1909 –a ran dels fets de la Setmana Tràgica– van cremar les 
bastides de la construcció del temple… Però el 1913 es va inaugurar… per primera vegada. 
La segona va ser el 1941, un cop restaurat de les destrosses de la guerra del 36… Però 
aquesta ja seria una altra història. 

https://picasaweb.google.com/xarxa2000/SantuariDelCorDeMariaDeBarcelonaFotosHistoriques?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPi1u-fqodnSFA&feat=directlink
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Fra Valentí Serra de Manresa, frare caputxí 
 
Tinc 54 anys. Vaig néixeraManresa, en una família de 
camp, i visc al convent caputxí de Sarrià (Barcelona). 
Sóc frare caputxí, celibatari, sense fills. Política? El 
meu sobirà no és d’aquest món! Creences? En Déu 
vivim, en Déu ens movem, en Déu som. 
 
Barba blanca llarga, hàbit, sandàlies... D’on surt, 
vostè? 
Del segle XVI, més o menys. Jo sóc arcaic! 
 
Si el trasllado al segle XVI, enyorarà alguna cosa? 
Res! Tindria coses de sobres, podria viure amb el que 
hi havia llavors, no em sentiría estrany... 
 
I per què aquesta data? 
El 1578 l’orde caputxí es va instal·lar a Catalunya, 
clandestí! Els caputxins som una reforma 
del 1528 de l’orde franciscà, que Francesc d’Assís va 
fundar el 1223. 
 
En què va consistir aquesta reforma? 
En més austeritat encara que els franciscans: hàbit 
marró –amb caputxa– i aquest cordó a la cintura. I 
pobresa, oració i fraternitat. I així seguim! 

 
Sempre el peu nu a la sandàlia? 
Tot l’any. I no em refredo: em protegeixen les herbes santes dels caputxins. 
 
Herbes santes? 
Herbes medicinals tradicionals fetes servir pels frares caputxins. 
 
Les tenen en aquest hort enjardinat? 
Esclar, entre hortalisses, verdures, 
fruiters, herbes guaridores... Vol veure-
les? 
 
Sisplau! 
Vegi aquí l’herba de Sant Ponç (o Sant 
Poní), sant protector contra puces i 
xinxes: les fumigacions d’aquesta planta 
els foragitava. L’anomenaven herba 
pucera. 
 
És molt santa? 
Sí: sant Ponç és el patró dels herbolaris! 
També anomenada per això poniol o 
poliol negre, és bon tònic estomacal, ajuda les digestions i alleuja mals de panxa. 

“Sóc arcaic...,i veig en una hortalissa l’univers sencer” 

Sant Ponç 
Quina bona estona passo amb 
fra Valentí, que es mou amb 
passió i nervi entre les plantes 
de l’hort dels caputxins de 
Sarrià. Ho sap tot gràcies als 
arxius caputxins, i a més 
gaudeix tocant les plantes, fent-
me olorar marduix, posant-me 
un gra de pebre a la boca, 
tallant-me una fulla de sàlvia, 
una tija d’espígol... Venera sant 
Ponç, patró dels herbolaris, que 
ens beneirà si seguim l’obra de 
fra Valentí (que de vegades fa 
tallers d’herbes): Els caputxins i 
les herbes remeieres, Cuina 
caputxina. Les pitances dels 
frares, Hortalisses i flors 
remeieres. Les herbes santes 
dels caputxins (ed. Mediterrània; 
col·lecció: A la Capuchina), i 
Pócimas de capuchino. Hierbas 
y recetas, de la mateixa editorial. 
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Com és que sap tantes coses? 
Sé que l’herba de Sant Ponç fa belar molt les ovelles: sóc de família pagesa, i ho he vist! I a 
més sóc arxiver del convent: rastrejo en documents i receptaris de fa tres segles, on els 
frares van fixar sabers tradicionals... 
 
Vostè sap què es menjaven? 
L’univers sencer. 
 
Perdó? 
Amb cada hortalissa, sobre la taula posem la terra, el cel, el sol, la pluja, el vent, la lluna, les 
estrelles, els ocells, les abelles... tot l’univers sencer! 
 
I la seva pròpia feina. 
Sí, la feina del frare 
hortolà... més la seva 
confiança en Déu, que 
proveeix de tot. 
 
Comparteixi alguna 
recepta culinària. 
Qualsevol amb patates: 
els caputxins van 
convertir la patata en 
menjar durant les fams de 
la invasió napoleònica! La 
patata era pinso per a 
porcs, fins llavors. Sota 
terra, es va convertir en 
tresor de pobres, quedava protegida. Els cavalls hi cavalcaven per sobre sense destruir-la. 
 
Un altre plat caputxí, sisplau. 
Una exquisida sopa de tirabecs, els pèsols caputxins, que en diem catxassos: 
remineralitzant, vitamínica i antibiòtica! La llavor, en vinagre agràs, és millor que la tàpera.  
 
Hummm... 
O el que anomenem argamassa, per omplir: cigrons amb rovell d’ou dur i formatge. 
 
No passaven gana... 
Missa et mensa és un dels nostres lemes... Però dejunàvem un de cada dos dies! I, per 
sopar, enciamets dels caputxins, enciam, escarola... 
 
Em deia que no es refreda mai... 
Perquè em previnc amb infusions de serpoll, una espècie de farigola. I prenc la planta Omnia 
morbia (totes les malalties, en llatí), una malva que ho cura tot, molt bona expectorant! I per 
als bronquis, sàlvia: era la planta favorita dels romans. 
 
Ah, sí? 
Sàlvia, del llatí salvare: guarir. Bon col·liri per als ulls, digestiva, antisèptica, cicatritzant... 
 
El meu fill pateix otitis recurrents... 
Contra el dolor, instil·li-li a l’orella una gota d’oli de l’oliva del llorer. 
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Gràcies! 
Contra la febre, aranyó. molt febrífug. Per enfortir genives, resina de màstec. Per prevenir 
inflamacions de pròstata, llavor de carbassó. 
 
Menjaven carn? 
De tant en tant, hi clavaven claus de murtra (murtrons), digestius i perfumats... Sí que 
cuinaven granotes, plat campestre exquisit, i sopa de tortuga, que és molt curativa... 
 
I vi? 
Vi felló, vi fortificat: hi afegien hipèric, tònic i reconstituent, antidepressiu. 
 
Quina planta té un consum més antic? 
Des de la prehistòria s’utilitzen llavors de mallol o espinal, gran regulador de la tensió 
arterial, i tònic cardíac. 
 
Algun consell final? 
Els caputxins hem cuidat sempre molt les abelles: sense aquestes no hi hauria plantes i els 
humans ens extingiríem. Cuidem-les! 
 
Un últim secret? 
Argemone, de la qual el nostre arxiu diu: “Cura tot lo dolor de cap, fa bon oido i bona 
memoria, cura los vértigos, conforta lo cervell y fa bona vista, purifica lo ventrell, garganta i 
flema y fa bon apetit, consum lo catarro, cura lo dolor de ventre, limpia la vesiga”. 
 
Oli en un llum, realment! 
Miri al voltant: el veritable secret és que tot això que veiem és sobrenatural. 
 
VÍCTOR-M. AMELA – La Vanguardia, La Contra, 7 de juny de 2014 
 
 

 

 
 Sant Joan de Déu Serveis Socials de 
Barcelona fa una crida a entitats i particulars 
per ampliar el parc de pisos per a la inclusió 
de persones sense llar 
  
Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona 
fa una crida per aconseguir ampliar el parc 
d’habitatges de lloguer socials destinats a 
persones en situació de sense llar vinculades al 
seu programa d’inclusió. L’objectiu és 
aconseguir que entitats i particulars cedeixin 
habitatges a baix cost de lloguer per donar 
una nova oportunitat a persones en situació de 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social.  

  
Les característiques de les llars que es necessiten son: 
- Capacitat per 2/3 persones amb habitacions individuals. 
- Ubicades a la ciutat de Barcelona –principalment als barris de Sant Martí, nou barris, 

zona franca/hospitalet. 

Ampliar el parc de pisos per a la inclusió de persones sense llar 
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- Baix cost de lloguer. Es calcula que el preu plaça sigui d’uns 100€/aproximadament, i en 
funció de la inversió inicial que calgui fer a l’habitatge 

  
Des de 1979, Sant Joan de Déu Serveis Socials de Barcelona ofereix recursos residencials 
per persones en situació de sense llar. Durant els últims anys i degut, principalment, al 
context socioeconòmic i al increment del número de persones en situació de vulnerabilitat, 
des de la nostra organització s’ha anat ampliant la oferta de serveis i recursos. Actualment 
oferim atenció a la ciutat de Barcelona a través de dos centres residencials, amb capacitat 
per 52 i 75 persones respectivament. També, mitjançant una xarxa pròpia de pisos d’inclusió 
que ofereix 44 places, distribuïdes en 15 llars. Considerem que actualment la necessitat 
d’incrementar la oferta de llars es imperativa per això hem decidit ampliar la nostra dotació 
de pisos per facilitar l’accés a habitatges d’inclusió des d’on oferir aquest tipus 
d’acompanyament, i arribar, a finals de 2014, a les 60 places. 
  
El programa de Llars va néixer al 2007 amb l’objectiu d’oferir un espai de vida normalitzat a 
persones amb una major necessitat d’acompanyament social. El projecte no ha deixat de 
créixer, amb la necessitat existent, i en els anys d’activitat del programa s’ha incrementat de 
les 4 places inicials a les actuals 44. Això ens ha facilitat diversificar els col·lectius atesos 
així com ajustar la oferta de recursos a la realitat i les necessitats de les persones que reben 
l’atenció.  
  
  

 

 

Espigoladors es una entidad sin ánimo de lucro que quiere conectar e impactar con tres 
problemas de la realidad actual: 
- El despilfarro alimentario. 
- La falta de acceso a una alimentación nutritivo de colectivos en riesgo. 
- La falta de oportunidades de estos colectivos. 

Planteamos un modelo sostenible y de 
transformación social. Espigoladors ha sido 
seleccionada como una de las 20 iniciativas a 
nivel estatal por el programa d´emprendeduría 
social de la Caixa.  
Nuestra actividad es recoger fruta y verdura 
que se descarta y una parte donarlo a 
comedores  sociales y otra parte tranformarla 
en diversos productos que se venderán con la 
marca Espigoladors. En todo el proceso 
participarán colectivos en riesgo. 

Nuestra demanda es la siguiente: Estamos 
buscando una cocina infrautilizada o que 
ya no se utilice. Hemos pensado que 
quizas en algún convento que ya no haya 
casi actividad o parroquia o centro quizás 
teneis una cocina industrial en la que 
nosotros podamos transformar el producto. 

Mireia Barba www.espigoladors.cat - Tel: 609618047 

Espigoladors contra el malbaratament dels aliments 

http://www.feeding5k.org/
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A la diòcesi de Barcelona s’ha iniciat una reflexió summament 
interessant sobre un aspecte clau de l’evangelització que el papa 
Francesc impulsa amb lucidesa i coratge i que   compromet tota 
la comunitat eclesial. Es tracta de cercar nous camins per a 
l’acció pastoral en les grans ciutats. 

En l’exhortació La joia de l’Evangeli, hi descobrim nombroses 
al·lusions a la «necessitat d’avançar pel «camí d’una conversió 
pastoral i missionera que no pot deixar les coses com estan». 
Ens cal situar en aquest context la crida del papa Francesc a obrir 
les portes de les esglésies no solament perquè els qui som a dins 
puguem sortir-ne per comunicar el missatge de l’Evangeli als qui 
mai n’han sentit parlar, sinó també perquè els qui són a fora 
s’adonin que és molt fàcil entrar-hi i conèixer més a fons qui és 
Jesús. 

El seu llenguatge és molt expressiu: «L’Església que surt és una Església amb les portes 
obertes. Sortir cap als altres per arribar a les perifèries humanes no implica córrer cap al 
món sense rumb i sense sentit. Molts cops és més aviat aturar el pas, deixar de banda 
l’ansietat per mirar als ulls i escoltar, o renunciar a les urgències per fer companyia al qui 
s’ha quedat a la vora del camí. De vegades és com el pare del fill pròdig, que es queda amb 
les portes obertes perquè, quan ell torni, pugui entrar a casa sense dificultat.» 

Francesc ha observat un fet que a casa nostra sovinteja: esglésies que només tenen les 
portes obertes quan s’hi 
realitza una celebració 
litúrgica: només hi entren 
els qui desitgen participar-
hi. Ell ha escrit: 
«L’Església està cridada a 
ser sempre la casa oberta 
del Pare. Un dels signes 
concrets d’aquesta 
obertura és tenir temples 
amb les portes obertes a 
tot arreu. D’aquesta 
manera, si algú s’hi 
apropa cercant Déu, no es 
trobarà amb la fredor 
d’unes portes tancades. I 
encara hi ha altres portes 
que tampoc no podem 

tancar. Tothom pot participar d’alguna manera en la vida eclesial, tothom pot incorporar-se a 
la comunitat; i les portes dels sagraments tampoc no s’haurien de tancar per qualsevol 
motiu». L’Església, diu el papa Francesc, no és una duana, sinó la casa paterna on hi ha lloc 
per a tots; cadascú ha de poder entrar-hi amb la càrrega de la seva pròpia vida. 

Francesc Riu, Salesià, president de la Fundació Rinaldi | friu@edebe.nettalunya  

Catalunya Cristiana Any XXXV ● Núm. 1.811, 8 de juny 2014 
 

Portes obertes 

mailto:friu@edebe.net
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La monja ursulina Cristina Scuccia 
guanya el concurs “The voice of Italy” 
 

Eusebio del Val  
Corresponsal  
Roma 
 

La Vanguardia | Viure | 7 juny 2014 
 
Un talent artístic extraordinari i el seu hàbit 
de monja han catapultat sor Cristina 
Scuccia com a estrella mediàtica 
internacional. L’explosiva combinació va 
captivar l’audiència de The voice of Italy, el 
concurs de cantants promeses, de la 
cadena pública italiana RAI-2. Després 
d’un espectacle televisiu de més de tres 
hores, la simpàtica religiosa ursulina, de 
25 anys, es va erigir en guanyadora de la 
final del certamen, amb el 62,3% de vots. 
És obvi que la victòria de sor Cristina va 
ser fruit de les seves innegables qualitats 
com a cantant, però també del contrast tan 
marcat entre el seu aspecte de monja 
tradicional –amb el seu hàbit negre, la 
seva creu sobre el pit, les seves sabatetes 
de cordons, les seves mitges i les seves 
discretes ulleres– i els altres concursants i 
els seus mentors artístics, molts d’ells 
tatuats i amb vestimentes i pentinats 
extravagants. També pot haver estat una ajuda el fet que, a Itàlia, veure una monja amb 
hàbit és una estampa més habitual que en altres països. 
Sor Cristina i el seu mentor, el raper J-Ax, van formar una parella tan dispar com 
entranyable. J-Ax ja ho va dir el primer dia en què va actuar la monja i que ell la va escollir 
com a pupil·la: “Som el dimoni i l’aigua beneita”. Durant la gala de RAI-2, que es va 
prolongar fins a la matinada d’ahir divendres, les actuacions de sor Cristina van ser 
animades per la presència d’algunes de les seves germanes ursulines i per la seva família, 
vinguda de Sicília. La monja va interpretar el tema de la pel·lícula La vida és bella, de 
Roberto Benigni. També va cantar la banda sonora de Flash dance, What a feeling, i, al final, 
un tema inèdit, Lungo la riva, amb un aire gospel. Scuccia es va moure sempre amb 
desimboltura i professionalitat. Va ballar a bon ritme i va saltar.  Després de saber que havia 
guanyat, l’artista va convidar tots a pujar a l’escenari per resar junts un parenostre. “Vull que 
Jesús estigui aquí dins”, va dir. Va agrair el triomf als qui l’havien votat i “a qui és allà a dalt”. 
A més d’un trofeu, la monja ha obtingut com a premi un contracte amb la casa discogràfica 
Universal. Es notava en l’ambient, des que va començar el programa, que la religiosa 
ursulina s’imposaria. L’actuació amb què va debutar a The voice of Italy va ser un fenomen 
mundial a YouTube, amb més de 50 milions de visionaments. La veterana Raffaella Carrà, 

Sor Cristina Scuccia • L’estrella sorgida del convent 
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que era mentora d’un altre finalista, es va desfer en elogis cap a Scuccia. Va destacar les 
seves condicions innates i el seu coratge. “Germana, ha nascut per estar sobre un escenari”, 
li va dir. 
Sor Cristina va descobrir la seva vocació religiosa mentre feia un curs a la Star Rose 
Academy, un centre creat per la congregació de les ursulines, a Roma, on s’aprèn a cantar, 
a ballar i a actuar de la mà d’artistes consolidats. Després la monja va passar una llarga 
temporada al Brasil. El 2013, la jove 
ursulina va guanyar el Good News 
Festival, un certamen d’inspiració 
catòlica organitzat per la diòcesi de 
Roma. També va actuar a la 
prestigiosa Arena de Verona. 
Ella afirma que, com a cantant,  
contribueix a evangelitzar, i que així 
està en línia amb el papa Francesc. 
No queda clar, però, com gestionarà 
la seva vida artística a partir d’ara, 
com podrà compatibilitzar-la amb la 
seva vida religiosa al convent de Milà 
on viu. El cardenal Gianfranco 
Ravasi, president del Pontifici Consell per a la Cultura, va enviar un tuit de suport a la monja i 
va esmentar un passatge de l’Evangeli en el qual s’afirma que “cada un, segons el do que ha 
rebut, el posi al servei dels altres”. 
 
 
 

 

Todo tiene su tiempo | Joan Chittister | 
Editorial Sal Terrae | 978-84-2932-181-4 
| 208 pàgines | Rústica sense solapes 
13,5 x 20 cm | A partir de los famosos 
versículos del Eclesiastés, Joan Chittister 
reflexiona sobre temas atemporales: el 
propósito y el valor de la vida humana, el 
equilibrio entre alegría y tristeza, trabajo y 
descanso, amor y pérdida... 

En su meditación acerca de las distintas 
fases de la vida, Chittister nos muestra 
que la realización personal y la verdadera 
felicidad humana se alcanzan, no con la 
acumulación de bienes, sino conociendo y 
apreciando lo que tenemos. 

La amistad y la risa, la paciencia y la 
pena, la humildad y la compasión son 

dones que Dios nos otorga. Y constituyen los preciosos momentos de la vida misma, desde 
el nacimiento hasta la muerte. Estos momentos nos dicen: «Vuelve a mirar la vida, y donde 
hayas estado ciego, ve; y donde te hayas vuelto indiferente hasta hacerte insensible, donde 
tu corazón haya muerto, regocíjate ahora». 

Todo tiene su tiempo, nou llibre de Joan Chrittister 

http://claret.cmail2.com/t/t-l-yubhrd-cdtoddk-s/
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L’Editorial Claret publica una nova col·lecció conjuntament amb l’URC (Unió de 
Religiosos de Catalunya)  

 
El primer títol publicat en aquesta nova col·lecció URC és «Alegreu-
vos...», la carta del papa Francesc adreçada als consagrats i 
consagrades, i a les comunitats cristianes en general amb motiu de 
l’Any de la Vida Consagrada.  
27 de maig de 2014. «Alegreu-vos...» és una carta circular que la 
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i les Societats de 
Vida Apostòlica (CIVCSVA) ha adreçat als membres d’aquests 
diversos Instituts i Congregacions com a preparació de l’any 2015, any 
dedicat a la vida consagrada.  
La Carta recull diversos missatges del papa Francesc adreçats als 
cristians en general i als consagrats i consagrades amb motiu de 
diverses trobades i esdeveniments.  

Els religiosos i religioses, però també les comunitats cristianes, poden trobar un bon estímul 
per a viure a fons la «joia de l’Evangeli», però també una forta interpel·lació per a renovar la 
seva vida, rescatar-la de la mundanitat, la consciència aïllada i l’autoreferencialitat, per 
centrar-la en Crist i, des 
d’ell, ser testimonis de 
fraternitat i «anar envers els 
qui esperen la Paraula de 
consolació, inclinant-nos 
amb amor matern i esperit 
patern envers els pobres i 
els febles». Els invita a ser 
homes i dones audaços, de 
frontera, profetes, capaços 
de «desvetllar el món».  
Tal i com comenta el P. 
Màxim Muñoz, claretià i 
President de l’URC: «Amb 
aquest llibret reprenem la 
col·lecció «CEVRE», ara 
amb el nom d’«URC», que 
és fruit de la col·laboració 
entre l’Editorial Claret i la 
Unió de Religiosos de 
Catalunya. Hi anirem 
publicant diversos 
documents, testimonis i 
materials que ajudin els 
religiosos i religioses a viure 
els apassionants reptes que 
l’Esperit ens proposa en els 
temps que vivim, començant 
per l’Any de la Vida 
Consagrada». 

El primer llibre de la col·lecció URC el segon més venut a la Claret 
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S’impartirà de setembre de 2014 a juny de 2016 i proporcionarà una acurada visió de les 
principals religions del món, i que tenen presència entre nosaltres 
 
L’ISCREB imparteix un Màster per posar-se al dia dels referents culturals i religiosos 

que conformen la societat actual 
 

El Màster, coorganitzat amb la URL i coordinat pels Drs. Antoni Matabosch i Xavier Marín, es 
pot cursar íntegrament per internet o triar una fórmula mixta, i està adreçat especialment a 

professionals del món educatiu i sanitari, de l’educació social, de l’esport i de la comunicació 
 
Barcelona, juny de 2014. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) i 
la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (URL) ofereixen, en 
modalitat presencial i virtual, un Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural, que 
impartiran entre els anys acadèmics 2014-2016. El curs, coordinat pels Drs. Antoni 
Matabosch (ISCREB) i Xavier Marín (URL), està pensat per a persones que tenen interès a 
conèixer aspectes fonamentals de diferents tradicions religioses. Totes les assignatures del 
Màster es poden cursar per internet, tot i que també es pot optar per una fórmula combinada 
presencial-virtual o tot 
presencial. Totes les 
assignatures es poden cursar 
presencialment i per internet; 
també es pot optar per una 
fórmula combinada presencial-
virtual. 
 
Ambdues institucions 
acadèmiques han valorat la 
idoneïtat d’aquest Màster tenint 
en compte la complexitat 
creixent del nostre món, que 
depèn en bona part pel fet que el 
grau de comunicació i 
d’intercanvi entre les cultures ha 
augmentat vertiginosament en 
els darrers decennis. El que es 
podria considerar no fa gaire com a referents culturals relativament llunyans a la nostra 
realitat, avui constitueixen elements que intervenen d’una forma decisiva en la conformació 
de les nostres societats. 
 
Per tant, el curs vol proporcionar una acurada visió de les principals religions del món, i que 
tenen presencia entre nosaltres: islam, judaisme, budisme, altres religions orientals o 
religiositats noves que han aparegut més recentment, així com diverses confessions 
cristianes que conviuen amb nosaltres, com l’ortodòxia, el protestantisme.  També ofereix 
una visió de la cultura actual, on emmarcar el fet religiós. El Màster, com afirma el Dr. Antoni 
Matabosch, director de l’ISCREB, “no es queda en una descripció, sinó que insisteix en el 
contingut, i metodologies per a un diàleg fructífer entre les religions, així com una teologia de 
les religions”. El coneixement de la pluralitat religiosa és, doncs, un factor cada cop més 
rellevant en diferents àmbits de la vida professional: món educatiu, sanitari, de l’educació 

Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural 



20 
 

 

social, de l’esport o de la comunicació. Per aquesta raó, aquest Màster possibilita un 
enriquiment acadèmic i també suposa una millora de la qualitat en l’exercici de la pròpia 
professió. 

 
“El nostre país té una 
realitat molt més plural 
que fa una anys –
assegura el Dr. 
Matabosch-. El 
creixement intern i les 
migracions han fet que 
les principals religions 
estiguin presents entre 
nosaltres. Per tant, estan 
presents també en 
hospitals, centres 
educatius, presons o 
barris. Aquesta nova 
realitat s’ha de conèixer, 
especialment, per part 
dels mestres i professors, 

dels professionals sanitaris, funcionaris presents en presons o ajuntaments. No es poden 
afrontar els nous problemes sense conèixer les diverses creences, hàbits, costums. Hi ha 
d’haver especialistes en temes religiosos i tots els qui treballen en aquests camps han de 
tenir una informació adequada. Sinó, no sabran entendre i resoldre les noves situacions”. 
“Sense diàleg interreligiós correm el risc de cercar models de convivència equivocats –
afegeix el director de l’ISCREB-. Cal crear un model d’integració en un model interreligiós, on 
sigui possible el respecte a la identitat de cadascú i una integració en la comunitat d’acollida. 
I sense un veritable diàleg a tots els nivells –col·laboració, coneixement, intercanvi- no serà 
possible”. 
 
El Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural consta de dos mòduls obligatoris i de 
dos d’optatius, per tal de flexibilitzar el currículum i distribuir la càrrega lectiva amb més 
possibilitats de combinació. 
 
Mòduls obligatoris: 
Religions, ecumenisme i cultura (curs 2014-15): Els fonaments de l’Islam, Buddishme, 
Esglésies orientals, Trets fonamentals de la cultura actual i Cristianisme. I Tesina: 
Metodologia i tècniques per a l’elaboració de la tesina i Tesina. 
 
Mòduls optatius: 
Seminari sobre diàleg: a escollir entre els seminaris Instruments per al diàleg (curs 2014-15) 
o Diàleg: principis i exercici (2015-16). I Mòdul complementari sobre la diversitat religiosa: 
dues assignatures a escollir entre Daoisme, confucianisme, Religions africanes tradicionals i 
afroamericanes i Noves religiositats (durant el curs 2014-15), i Judaisme postbíblic, Teologia 
protestant dels segles XIX-XX i Teologia de les religions (durant el curs 2015-16). 
 
La matriculació del Màster finalitza el 19 de setembre i cal realitzar-la a la Secretaria de 
l’ISCREB. Les classes de la modalitat presencial tindran lloc a la seu de l’ISCREB (Diputació, 
231. Barcelona), de dilluns a dijous, de 18.30 a 21h Diputació, 231 (Barcelona) / 93 454 19 
63 / www.iscreb.org. 

http://www.iscreb.org/
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El professorat del Màster en Diàleg interreligiós, ecumènic i cultural 
 
Dr. Josep Bellver Martínez (Investigador U. Ramón y Cajal), Dr. Ignasi Boada (URL), Dra. 
Raquel Bouso (UPF), Dra. Dolors Bramon (UB), Dr. Josep Castanyé (FTC), Llic. Miquel 
Calsina (URL), Llic. Núria Caum (ISCREB), Dr. Jordi Corominas (ISCREB), Llic. Juan 
Manuel Cincunegui (URL), Dr. Enric Cortès (FTC), Dr. Jaume Flaquer (FTC), Dr. Andreu 
Grau (URL), Llic. Joan Gimeno (UdL), Dr. Joan Ramon Marín (FTC), Dr. Xavier Marín 
(URL), Dr. Josep Otón (ISCREB), Llic. Roser Solé Besteiro (ISCREB), Dr. Miquel 
Tresserras (URL), Llic. Xavier Vicens (URV),  Dr. Andreu Ibarz (ISCREB), Dr. Hector Vall 
(ISCREB). 
 
L’interès per les Ciències Religioses consolida, any rere any, l’ISCREB 
 
L’ISCREB, que fa més d’una dècada que ofereix –primer com a centre experimental i 
posteriorment com a únic centre del món amb el permís oficial de la Congregació per a 
l’Educació Catòlica- la Diplomatura i el Màster (Llicenciatura) en Ciències Religioses en la 
modalitat virtual –l’any 2003 per als estudis de primer cicle i el 2008 per als de segon-, ha 
tingut aquest curs 2012-14 més de 1.400 alumnes, dels quals un miler fan estudis reglats. 
Més de 800 són estudiants per internet i la xifra va creixent cada any. Els estudis reglats 
ofereixen un grau en Ciències Religioses de 240 crèdits ECTS i uns Màsters de 60 crèdits 
ECTS en Teologia Bíblica i en Diàleg Intereligiós. 

 FACULTAT DE TEOLOGIA DE CATALUNYA 
 
Curs d’estiu 2014 
 
3, 4 i 5 de juliol de 2014 

PRESENTACIÓ 
 
El papa Francesc ha 
proposat el seu 
programa en un text 
directe, coratjós i 
profètic. L’Església ha 
d’entrar en un temps 
de conversió i de 
missió. Cada cristià és 
un deixeble missioner, 
que deixa de mirar-se 
a si mateix i surt a 
comunicar l’Evangeli. 
Cal conèixer el full de 
ruta de l’Església 
catòlica en els pròxims 
anys. El Concili Vaticà 
II és el far que la 
il·lumina. 

Evangelii Gaudium, el projecte pastoral del papa Francesc 
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PROGRAMA 
 
3 de juliol 
Mòdul 1 (matí): La biografia 
espiritual del papa 
Francesc (J. Flaquer); La 
transformació missionera 
de l’Església (S. Pié). 
Mòdul 2 (tarda): Cine-fòrum: 
“Qui a envie d’être aimé” 
(Qui desitja ser estimat) 
d’Anne Giafferi (2011) (X. 
Morlans).  
 
4 de juliol 
Mòdul 3 (matí): La crisi del 
món actual. Els reptes dels 
agents de pastoral (J. Aymar); Tot el Poble de Déu,  protagonista de l’evangelització (J. 
Planellas).  
Mòdul 4 (tarda): La interpel·lació del papa Francesc. Taula rodona (M. Muñoz, A. Almuni, 
J. Llisterri); Els nous llenguatges de l’evangelització: Concert-pregària (A. Ludevid i I. 
Elgström, veus i guitarra). 
 
5 de juliol 
Mòdul 5 (matí): La dimensió social de l’evangelització i la filosofia personalista del 
papa Francesc (X. Morlans); La força de Jesús ressuscitat i del seu Esperit (A. Puig i 
Tàrrech).  
 

 
 
 
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 
 
Horari del curs: Matí, de 10.00 a 13.30 h; Tarda, de 16.00 a 19.30 h.  
Inscripcions: Secretaria de la FTC (Diputació, 231 · 08007 Barcelona) - 
Tel. 93 453 49 25 – congressos@teologia-catalunya.cat - www.teologia-catalunya.cat 
Preu: Curs complet: 50 € - Mòduls de mitja jornada: 12 € 
Termini: divendres, 28 de juny de 2014.  

mailto:congressos@teologia-catalunya.cat
http://www.teologia-catalunya.cat/
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EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo de Montserrat 
Tema: Per formar part de la comunitat joànica, primers passos 
Inici: matí del dia 21 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 27 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

 

EE2 
Dates: 11 a 17 d’agost de 2014, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Josep-Miquel Bausset, monjo de Montserrat 
Tema: Dones i homes a la recerca de Déu 
Inici: matí del dia 11 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 17 després de dinar 
Preu: 305 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 11, 

2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns i dimecres, de 
16,30 a 19 h., i divendres, de 10 a 13 h., a partir del 24 de febrer. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 21-27 juliol) o EE2 (Montserrat, 11-17 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 

 

 

  

Aquest dissabte, tots a la cercavila de Som Escola!  

Ja fa dies que insistim en la importància de fer costat a la cercavila reivindicativa per 
l’Escola Catalana d’aquest proper dissabte, 14 de juny, a Barcelona. 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 516 9|06|2014 
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Malauradament, ja sabem que no tothom respectarà la consigna unitària segons la qual 
totes les entitats hi van amb una única pancarta i samarreta, la de Somescola.cat. Ja 
sabem dels que intentaran introduir d’altres reivindicacions no unitàries o voldran fer lluir 

més d’altres eslògans que 
no pas els que en aquesta 
ocasió ens representen a 
tots.  

Des de l’Escola Cristiana 
sí que mantindrem el 
sentit unitari i per això no 
farem cap pancarta 
pròpia. Un representant de 
l’Escola Cristiana serà a la 
capçalera de la cercavila 
amb la pancarta unitària i 
acompanyarà la lectura del 
manifest final. També hi 
participarem entre els 
voluntaris de l’organització.  

Recomanem venir amb la 
samarreta verda o vestir 
lliurement evitant el groc, 
que és el color que les 
autoanomenades 
assemblees grogues 
utilitzen per altres 
reivindicacions on, cal 
dir-ho, l’escola 
concertada no surt gaire 
ben parada.  

Hem establert un punt de 
trobada d’escoles cristianes per a tots aquells que us sigui fàcil arribar-hi i així marxar 
més acompanyats. És a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer Girona, a prop d’on també 
es concentren altres escoles concertades. Si veniu amb el temps just, segurament aquesta 
zona ja serà inaccessible, que serà un senyal de l’èxit de la convocatòria.  

Però allò que importa és ser-hi i, per tant, us hi podeu afegir per allà on vulgueu, sempre 
pel costat Llobregat, per permetre la circulació endreçada de la cercavila des de la plaça 
Tetuan fins al Passeig Lluis Companys. 

 

 
 

 

 

 
   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.) 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 
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    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 

    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  
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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 

    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  

    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 
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Antena Fe i Justícia, vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional i diverses celebracions de l’Any 
de la Vida Consagrada. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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           

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 

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 

Calendari Formació Inicial 2014-2015 
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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             

 
 

 
 

 

 
 
 

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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