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Evangelitzem pregant… com monges, com monjos, com el Papa 

Entrevista al papa Francesc 

L’entrevista del Papa a La 
Vanguardia ha estat una 
noticia de primera magnitud. 
 
Les Religioses de la Sagrada 
Família de Burdeos eligeixen 
la seva nova superiora 
general i el seu nou consell 
general. 
 
Llorenç Puig, nou delegat 
dels jesuïtes a Catalunya 
 
El calendari de l’URC a 
l’abast de tothom. 
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“El nostre sistema econòmic mundial ja no s’aguanta” 
 
JOVES “Hem descartat tota una generació per mantenir un sistema que no és bo” 
CATALUNYA “La secessió sense un antecedent d’unitat forçosa s’ha d’agafar amb 

pinces” 
POLÍTICA “Els polítics joves parlen amb una nova música que em dóna esperança” 
PERSONAL “No sóc cap il·luminat; no portava sota el braç cap projecte personal” 
 
HENRIQUE CYMERMAN, Ciutat del Vaticà. Enviat especial La Vanguardia, 13 juny 2014 
Fotos: YAEL KEHAT 

 
 “Descartem tota una generació per mantenir un sistema econòmic que ja no s’aguanta”, 
denuncia el Papa en una entrevista en exclusiva per a La Vanguardia. En les seves 
respostes, Francesc desplega tota la valentia i la senzillesa que estan marcant el seu papat. 
 
Hi ha països en què avui es persegueix els cristians. 
Els cristians perseguits són una preocupació que em toca de prop com a pastor. Sé moltes 
coses de persecucions que no em sembla prudent explicar-les aquí per no ofendre ningú. 
Però en algun lloc està prohibit tenir una Bíbliaoensenyar catecisme o portar una creu... El 
que sí que vull deixar clar és una cosa: estic convençut que la persecució contra els cristians 
avui és més forta que en els primers segles de l’Església. Avui hi ha més cristians màrtirs 
que en aquella època. I no és per fantasia, és per nombre. 

Entrevista al papa Francesc 
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La violència en nom de Déu domina l’Orient Mitjà. 
És una contradicció. La violencia en nom de Déu no es correspon amb el nostre temps. És 
una cosa antiga. Amb perspectiva histórica cal dir que els cristians, de vegades, 
l’hempracticat. Quan pensó en la guerra dels Trenta Anys, era violència en nom de Déu. 

Avui és inimaginable, oi? Vam 
arribar, de vegades, per la religió 
a contradiccions molt serioses, 
molt greus. El fonamentalisme, 
per exemple. Les tres religions 
tenim els nostres grups 
fonamentalistes, petits en relació 
amb tota la resta. 
 
Què n’opina, d’ells? 
Un grup fonamentalista, encara 
que no mati ningú, encara que no 
pegui ningú, és violent. 
L’estructura mental del 
fonamentalisme és violència en 
nom de Déu. 
 
Alguns diuen de vostè que és 
un revolucionari. 
Hauríem de cridar la gran Mina 
Mazzini, la cantant italiana, i dir-li 
“prendi questa mano, zingara” i 
que em llegeixi el passat, a veure 
què (rialles). Per mi, la gran 
revolució és anar a les arrels, 
reconèixer-les i veure el que 
aquestes arrels han de dir el dia 
d’avui. No hi ha contradicció entre 

revolucionari i anar a les arrels. Més encara, crec que la manera de fer veritables canvis és 
la identitat. Mai no es pot fer un pas en la vida si no és des de darrere, sense saber d’on 
vinc, quin cognom tinc, quin cognom cultural o religiós tinc. 
 
Vostè ha trencat una gran quantitat de protocols de seguretat per acostar-se a la gent. 
Sé que em pot passar alguna cosa, però està en mans de Déu. Recordo que al Brasil 
m’havien preparat un papamòbil tancat, amb vidre, però jo no puc saludar un poble i dir-li 
que l’estimo dins d’una llauna de sardines, encara que sigui de vidre. Per mi això és un mur. 
És cert que pot passarme alguna cosa, però siguem realistes, a la meva edat no tinc gaire a 
perdre. 
 
Per què és important que l’Església sigui pobra i humil? 
La pobresa i la humilitat estan al centre de l’Evangeli i ho dic en un sentit teològic, no 
sociològic. No es pot entendre l’Evangeli sense la pobresa, però l’hem de distingir del 
pauperisme. Jo crec que Jesús vol que els bisbes no siguem prínceps, sinó servidors. 
 
Què pot fer l’Església per reduir la creixent desigualtat entre rics i pobres? 
Està provat que amb el menjar que sobra podríem alimentar la gent que té gana. Quan vostè 
veu fotografies de nois desnodrits en diverses parts del món es posa les mans al cap, no 
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s’entén. Crec que estem en un sistema mundial econòmic quenoésbo. En el centre de tot 
sistema econòmic hi ha d’haver l’home, l’home i la dona, i totes les altres coses han d’estar 
al servei d’aquest home. Però nosaltres hem posat als diners en el centre, el déu diner. Hem 
caigut en un pecat d’idolatria, la idolatría dels diners.  
L’economia es mou per l’afany de tenir-ne més i, paradoxalment, s’alimenta una cultura del 
descart. Es descarten els joves quan es limita la natalitat. També es descarten els ancians 
perquè ja no serveixen, no produeixen, és classe passiva... En descartar els nois i els 
ancians, es descarta el futur d’un poble perquè els nois tiraran amb força cap endavant i 
perquè els ancians ens donen la saviesa, tenen la memòria 
d’aquest poble i han de passar-la als joves. I ara també està 
de moda descartar el joven amb la desocupació.  
A mi em preocupa molt l’índex d’atur dels joves, que en 
alguns països supera el 50%. Algú em va dir que 75 milions 
de joves europeus menors de 25 anys estan a l’atur. És una 
barbaritat. Però descartem tota una generació per mantenir 
un sistema econòmic que ja no s’aguanta, un sistema que 
per sobreviure ha de fer la guerra, com han fet sempre els 
grans imperis. Però com no es pot fer la Tercera Guerra 
Mundial, llavors es fan guerres zonals. I això què significa? 
Que es fabriquen i es venen armes, i amb això els balanços 
de les economies idolàtriques, les grans economies 
mundials que sacrifiquen l’home als peus de l’ídol dels 
diners, òbviament se sanegen. 
Aquest pensament únic ens treu la riquesa de la diversitat 
de pensament i per tant la riqueza d’un diàleg entre 
persones. La globalització ben entesa és una riquesa. Una 
globalització mal entesa és aquella que anul·la les 
diferències. És com una esfera, amb tots els punts 
equidistants del centre. Una globalització que enriqueixi és 
com un políedre, tots units però cadascú conservant la seva particularitat, la seva riquesa, la 
seva identitat, i això no es produeix. 
 
L’amoïna el conflicte entre Catalunya i Espanya? 
Tota divisió m’amoïna. Hi ha independència per emancipació i hi ha independència per 
secessió. Les independències per emancipació, per exemple, són les americanes, que es 
van emancipar dels estats europeus. Les independències de pobles per secessió són un 
desmembrament de vegades molt obvi. Pensem en l’antiga Iugoslàvia. Òbviament, hi ha 
pobles amb cultures tan diverses que ni amb cola no es podien enganxar. El cas iugoslau és 
molt clar, però jo em pregunto si és tan clar en altres pobles que fins ara han estat junts. Cal 
estudiar-ho un per un. Escòcia, la Padània, Catalunya... N’hi haurà que seran justos i n’hi 
haurà que no ho seran, però la secessió d’una nació sense un antecedent d’unitat forçosa 
s’ha d’agafar amb moltes pinces i analitzar-la en tots els aspectes. 
 
L’oració per la pau de diumenge passat al Vaticà entre el president d’Israel, Shimon 
Peres, i el de Palestina, Mahmud Abbas, no va ser fàcil d’organitzar ni tenia 
precedents a l’Orient Mitjà ni al món. Com es va sentir vostè? 
Sap que no va ser fàcil perquè vostè hi estava ficat i se li deu una part important de l’èxit. Jo 
sentia que era una cosa que se’ns escapa a tots. Aquí, al Vaticà, un 99% deia que no es 
faria i després l’1% va anar creixent. Jo sentía que ens vèiem empesos a una cosa que no 
se’ns havia ocorregut i que, a poc a poc, va anar prenent cos. No era en absolut un acte 

DESIGUALTATS CREIXENTS 

“Crec que estem 
en un sistema 
econòmic mundial 
que no és bo” 
 
MÉS HUMILITAT 

“Jesús vol 
que els bisbes 
no siguem prínceps 
sinó servidors” 
 
IDOLATRIA ALS DINERS 

“Hem posat els 
diners en el centre, 
el déu diner, i 

no l’home i la dona” 
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polític (això ho vaig sentir dir d’entrada), sinó que era un acte religiós: obrir una finestra al 
món. 
 
Per què va triar ficar-se a l’ull de l’huracà que és l’Orient Mitjà? 
El veritable ull de l’huracà, per l’entusiasme que hi havia, va ser la Jornada Mundial de la 
Joventut de Rio de Janeiro l’any passat. A Terra Santa vaig decidir anarhi perquè el 
president Peres em va convidar. Jo sabia que el seu mandat acabava aquesta primavera, 
així que em vaig veure obligat, d’alguna manera, a anar-hi abans. La seva invitació va 
precipitar el viatge. Jo no tenia pensant fer-ho. 
 
Per què és important per a tot cristià visitar Jerusalem i Terra Santa? 
Per la revelació. Per a nosaltres, tot va començar allà. És com “el cel a la terra”, un 
avançament del que ens espera en el més-enllà, al Jerusalem celestial. 

 
Vostè i el seu amic el rabí Skorka es van abraçar 
davant el mur de les Lamentacions. Quina importància 
ha tingut aquest gest per a la reconciliació entre 
cristians i jueus? 
Bé, al Mur també hi era el meu bon amic el professor Omar 
Abu, president de l’Institut del Diàleg Interreligiós de 
Buenos Aires. El vaig voler convidar. És molt religiós, pare 
de dos fills. També és amic del rabí Skorka i a tots dos els 
estimo molt, i vaig voler que aquesta amistat entre els tres 
es veiés com un testimoni. 
 
Em va dir fa un any que “dins de cada cristià hi ha un 
jueu”.  
Potser el més correcte seria dir que “vostè no pot viure el 
seu veritable cristià, si no reconeix la seva arrel jueva”. No 
parlo de jueu en el sentit semític de raça, sinó en sentit 
religiós. Crec que el diàleg interreligiós s’ha d’endinsar en 
això, en l’arrel jueva del cristianisme i en el floriment cristià 
del judaisme. Entenc que és un desafiament, una patata 
calenta, però es pot fer amb carácter de germans. Jo reso 
tots els dies l’ofici diví amb els salms de David. Els 150 

salms els passem en una setmana. La meva oració és jueva, i després tinc l’eucaristia, que 
és cristiana.  
 
Com veu l’antisemitisme avui en dia? 
No sabria explicar per què es produeix, però crec que està molt unit, en general, i sense que 
sigui una regla fixa, a les dretes. L’antisemitisme sol viure millor en els corrents polítics de 
dreta que d’esquerra, oi? I encara continua. Fins i tot hi ha qui nega l’Holocaust, una bogeria. 
 
Un dels seus projectes és obrir els arxius del Vaticà sobre l’Holocaust. 
Portaran molta llum. 
 
El preocupa alguna cosa que pugui descobrir-se? 
En aquest tema el queem preocupa és la figura de Pius XII, el Papa que va liderar l’Església 
durant la Segona Guerra Mundial. Al pobre Pius XII li han tirat a sobre de tot. Però cal 
recordar que abans se’l veia com el gran defensor dels jueus. En va amagar molts als 
convents de Roma i d’altres ciutats italianes, i també en la residència estival de Castel 

MODELS DE GLOBALITZACIÓ 

“La globalització ben 
entesa és una 
riquesa, un políedre; 
i això no es dóna” 
 
CATALUNYA I ESPANYA 

“Tota divisió em 
preocupa; el cas 
iugoslau és clar però 
em pregunto...” 
 
NACIONALISMES 

“Cal estudiar 
cas per cas. 
Escòcia, la Padània, 

Catalunya” 
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Gandolfo. Allà, a l’habitació del Papa, al seu propi llit, van néixer 42 nens, fills dels jueus i 
altres perseguits que s’hi estaven refugiats. No insinuo que Pius XII no hagi comès errors, jo 
mateix en cometo molts, però el seu paper cal interpretar-lo segons el context de l’època. 
Era millor, per exemple, que no parlés perquè no matessin més jueus, o que ho fes? 
També vull dir que de vegades em provoca una mica d’urticària existencial quan veig que 
tots arremeten contra l’Església i contra Pius XII, i s’obliden de les grans potències. Sap 
vostè que coneixien perfectament la xarxa ferroviària dels nazis per portar els jueus als 
camps de concentració? Tenien les fotos. Però no van bombardejar aquestes vies de tren. 
Per què? Estaria bé que parléssim de tot plegat una miqueta. 
 
Vostè se sent encara com un rector o assumeix el seu paper de cap de l’Església? 
La dimensió de rector és la que més mostra la meva vocació. Servir la gent em surt de dins. 
Apago el llum per no gastar gaires calés, per exemple. Són coses que té un rector. Però 
també em sento Papa. M’ajuda a fer les coses amb serietat. 
Els meus col·laboradors són molt seriosos i professionals. 
Tinc ajuda per complir amb el meu deure. No s’hade jugar al 
Papa rector. Seria immadur. Quan ve un cap d’Estat, he de 
rebre’l amb la dignitat i el protocol que es mereix. És veritat 
que amb el protocol tinc els meus problemes, però cal 
respectar-ho. 
 
Vostè està canviant moltes coses. Cap a quin futur 
porten aquests canvis? 
No sóc cap il·luminat. No tinc cap projecte personal que 
hagués portat sota del braç, simplement perquè no vaig 
pensar mai que em deixarien aquí, al Vaticà. Ho sap tothom. 
Vaig venir amb una maleta petitona per tornar de seguida a 
Buenos Aires. El que estic fent és cumplir el que els 
cardenals vam reflexionar en les Congregacions Generals, és 
a dir, en les reunions que, durant el conclave, manteníem tots 
els dies per discutir els problemes de l’Església. D’allà surten 
reflexions i recomanacions. Una de molt concreta va ser que 
el pròxim Papa havia de comptar amb un consell exterior, és 
a dir, amb un equip d’assessors que no visqués al Vaticà. 
 
I vostè va crear l’anomenat consell dels Vuit. 
Són vuit cardenals de tots els continents i un coordinador. Es reuneixen cada dos o tres 
mesos aquí. Ara, el primer de juliol tenim quatre dies de reunió, i anem fent els canvis que 
els mateixos cardenals ens demanen. No és obligatori que ho fem, però seria imprudent no 
escoltar els que saben. 
 
També ha fet un gran esforç per poder acostar-se a l’Església ortodoxa. 
L’anada a Jerusalem del meu germà Bartomeu I era per conmemorar la trobada de 50 anys 
enrere entre Pau VI i Atenàgores I. Va ser una trobada després de més de mil anys de 
separació. Des del Concili Vaticà II, l’Església catòlica fa els esforços d’acostar-se i 
l’Església ortodoxa fa el mateix. Amb algunes esglésies ortodoxes hi ha més proximitat que 
amb d’altres. Vaig voler que Bartomeu I estigués amb mi a Jerusalem i allà va sorgir el pla 
que vingués també a l’oració del Vaticà. Per a ell va ser un pas arriscat perquè l’hi poden 
retreure, però calia estrènyer aquest gest d’humilitat, i per a nosaltres és necessari perquè 
no es concep que els cristians estiguem dividits, és un pecat històric que hem de reparar. 
 

RECTOR O PAPA? 

“Apago el llum 
per no gastar gaire, 
per exemple; però 
em sento Papa” 
 
UN SANT PARE DE CANVIS 

“No sóc cap 
il·luminat; 
no vaig portar 
sota el braç cap 
projecte personal” 
 

ANTISEMITISME 

“Viu millor en les 
dretes, i continua; 
fins i tot hi ha qui 

nega l’Holocaust” 
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Davant l’avanç de l’ateisme, què n’opina, de la gent que creu que la ciència i la religió 
són excloents? 
Hi va haver un avanç de l’ateisme en l’època més existencial, potser sartriana. Però després 
d’això es va produir un apropament cap a recerques espirituals, de trobada amb Déu, de mil 
maneres, no necessàriament les religioses tradicionals. L’enfrontament entre ciència i fe va 
tenir el seu auge a la Il·lustració, però avui no està tan de moda, gràcies a Déu, perquè ens 
n’hem adonat tots de la proximitat entre una cosa i una altra. El papa Benet XVI té un bon 
magisteri sobre la relació entre ciència i fe. En línies generals, el més actual és que els 
científics siguin molt respectuosos amb la fe i el científic agnòstic o ateu digui “no 
m’atreveixo a entrar en aquest  camp”. 
 
Vostè ha conegut molts caps d’Estat. 
N’han vingut molts i és interessant la varietat. Cadascú té la seva personalitat. M’ha cridat 
l’atenció un fet transversal entre els polítics joves, ja siguin de centre, d’esquerra o de dreta. 
Potser parlin dels mateixos problemes però amb una nova música, i això m’agrada, em dóna 
esperança perquè la política és una de les formes més elevades de l’amor, de la caritat. Per 

què? Perquè porta al bé comú, i una persona que, podent-ho 
fer, no s’involucra en política pel bé comú, és egoisme; o que 
utilitzi la política per al bé propi, és corrupció. Fa uns quinze 
anys els bisbes francesos van escriure una carta pastoral que 
constitueix una reflexió amb el títol Réhabiliter la politique. És 
un text preciós; fa que ens adonem de totes aquestes coses. 
 
Què opina de la renúncia de Benet XVI? 
El papa Benet ha fet un gest molt gran. Ha obert una porta, 
ha creat una institució, la dels eventuals papes emèrits. Fa 70 
anys no hi havia bisbes emèrits. Avui quants n’hi ha? Bé, com 
que vivim més temps, arribem a una edat on no podem seguir 
endavant amb les coses. Jo faré el mateix que ell, demanar-li 
al Senyor que m’il·lumini quan arribi el moment i que em digui 
el que he de fer, i m’ho dirà segur. 
 
Té una habitació reservada en una casa de jubilació a 
Buenos Aires. 
Sí, enuna casa de jubilació de sacerdots ancians. Jo deixava 
l’arquebisbat a finals de l’any passat i ja havia presentat la 
renuncia al papa Benet quan vaig cumplir 75 anys. Vaig elegir 
una habitació i vaig dir: “Vull venir a viure aquí”. Treballaré de 
capellà, ajudant les parròquies. Aquest havia de ser el meu 
futur abans de ser Papa. 
 
No li preguntaré a qui dóna suport en el Mundial... 
Els brasilers em van demanar neutralitat (riu) i compleixo amb 
la meva paraula perquè el Brasil i l’Argentina sempre són 
antagònics.  
 

Com li agradaria que el recordés la història? 
No ho he pensat, però m’agrada quan un recorda algú i diu: “Era un bon tipus, va fer el que 
va poder, no va ser tan dolent”. Amb això em conformo. 
 
 

FUNCIÓ DE LA POLÍTICA 

“La política és una 
de les formes més 
elevades de l’amor, 
de la caritat” 
 
CIÈNCIA I FE 

“El més actual és 
que els científics 
siguin molt 
respectuosos amb 
la fe 
 
BENET XVI 

“Ha obert una 
porta, ha creat la 
institució dels 
papes emèrits” 
 
“VIVIM MÉS TEMPS” 

“Fa setanta anys 
no hi havia bisbes 
emèrits; avui, 
quants n’hi ha?” 
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 “Vostè és un jueu murri i intel·ligent”, li va dir Francesc al corresponsal de La Vanguardia, 
Henrique Cymerman, quan, després de mesos de gestions, es va saber que el gran desig 
del Papa es compliria i que el Vaticà seria la seu d’una pregària per la pau sense precedents 
amb el president d’Israel, Shimon Peres, i el president de Palestina, Mahmud Abbas, al 
costat de rabins, cardenals i imams. Fa un any, Cymerman va visitar la residencia de Santa 
Marta acompanyant un bon amic del Papa, el rabí argentí Abraham Skorka, i allà es va 
començar a gestar la històrica pregària. 
Quan el Papa, somrient, li va fer aquest comentari, el periodista va contestar: “És que tinc a 
les meves espatlles dos mil anys d’exili i d’història jueva a la diàspora, papa Francesc”, i 
aquest va respondre amb una rialla.  
Després de l’oració conjunta de diumenge passat i un esforç enorme del Papa per reunir els 
líders polítics i religiosos en un dels moments més difícils de les relacions entre israelians i 
palestins, Francesc era feliç. L’endemà va haver d’interrompre una missa perquè no se 
sentia bé i va anul·lar totes les audiències i visites de la jornada per poder descansar. Però 
va demanar al seu secretari personal, el pare Yoannis Gaid –egipci d’origen copte molt actiu 
en les gestions de les últimes setmanes–, que avisés el periodista i li digués que a ell no li 
podia dir que no. 
Quan Cymerman va arribar a Santa Marta, el pare Gaid li va dir: “El Sant Pare l’estima molt i 
li agraeix molt tot el que vostè fa per la pau. Té alguna cosa per a vostè i demana que vagi 
un momento a la seva habitació abans de l’entrevista”. Cymerman descriu les estances del 
Papa com un petit i modest apartament. “Si fa no fa com un hotel de tres estrelles”, diu el 
corresponsal, “amb un petit saló, amb mobles molt bàsics i sofàs de color verd, una habitació 
molt normal i un petit despatx ple de papers i llibres”. 

“Per a mi vostè és un àngel de la pau” 
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El Papa va dir al corresponsal de La Vanguardia: “Sense vostè, tot això, l’oració per la pau, 
que era tan important per a tothom, no hauria estat possible, i l’hi agraeixo de tot cor”. El 
periodista li va replicar que es tractava d’un treball d’equip, dirigit amb determinació pel Sant 
Pare, que coneixia cada detall dels obstacles i que contínuament proposava solucions. 
“Francesc sorprèn sovint perquè és un expert no només en estratègia sinó també en tàctica”, 
afirma el corresponsal. 
A l’audiència, el Papa li va donar a Cymerman un regal: “Li vull donar això en agraïment per 
fer possible el que va passar ahir. És un medalló artístic de bronze, la reproducció d’un 
gravat del segle passat fet per un artista romà. S’hi veu l’àngel de la pau que venç el dimoni 
de la guerra. Henrique, per mi vostè és un àngel de la pau”, va dir. Monsenyor Gaid va 
comentar que el Papa sol fer aquest obsequi només als caps d’Estat. Cymerman el va 
obsequiar amb un rosari fet amb fusta de Betlem, dient-li: “Jo sé que a vostè només li 
agraden els regals ben modestos, així que li porto aquest rosari”. El Papa va contestar: 
“Moltes gràcies, el posaré a la butxaca del meu hàbit i resaré amb ell cada dia”. / Redacció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madrid, 16 de 
junio de 2014 
(IVICON).- Las 
Religiosas de la 
Sagrada Familia 
de Burdeos han 
celebrado su 19º 
Capítulo General 
en la casa de las 
Teresianas de 
San Enrique de 
Ossó, en Roma. 
El tema del 
Capítulo ha sido: 
“Enviadas para la 
misión”. 
 
 
 
El desarrollo: 
·         Escuchando la realidad internacional del Instituto 
·         Compartiendo la realidad de nuestros recursos 
·         Proceso y elección del Consejo General 
·         Estudio de documentos internos enfocados a la misión 
·         Recomendaciones del Capítulo al Consejo General 
·         Envío a la misión 

Les Religioses de la Sagrada Família de Burdeos eligeixen la seva nova 

superiora general i el seu nou consell general 

L’entrevista íntegra es pot veure i escoltar a l’adreça de youtube.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvBjAQjg3uc 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvBjAQjg3uc
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El nuevo Consejo General, para el próximo sexenio 20124-2020, está compuesto por: Ana 
Mª Alcalde (Superiora General) Española, Bernardette Taurinya (Vicaria para las 
contemplativas) Francesa, Marian Murcia (Ecónoma general) Española, Geni dos Santos, 
Brasileña, Kumudinie Dassanayake (Asistente general) Srilankesa, Eithne Hughes, Irlandesa 
y Micheline Kenda, Congoleña. 
 
 
 
 
 
Continuem la publicació d’una sèrie de deu capítols sobre actituds per ser feliç vivint 
l’Evangeli en nostre dia a dia, l’autora dels quals és Montserrat Viñas, l’abadessa del 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. El requadre final amb Orientacions per a la reflexió 
personal o per al diàleg en grup així com amb Compromís personal ha estat elaborat per la 
secretaria de l’URC. L’objectiu és convertir aquests textos tan suggerents en motiu de 
reflexió personal, diàleg comunitari i compromís per a aquelles persones o comunitats que 
així ho decideixin.  
El significat d’apotegma: “Sentència breu, instructiva, especialment l’atribuïda a una persona 
il·lustre” (DIEC2) o “Dicho breve y sentencioso; dicho feliz, generalmente el que tiene 
celebridad por haberlo proferido o escrito algún hombre ilustre o por cualquier otro concepto” 
(RAE). 
 
La paciència 
 

(Lc 13, 6-9)  “I els digué aquesta paràbola: - Un home tenia una figuera plantada a la 
seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i no n'hi trobà. Llavors digué al qui li menava la vinya: »- 
Mira, fa tres anys que vinc a buscar fruit en aquesta figuera i no n'hi trobo. Talla-la. Per què 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet 9 
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ha d'ocupar la terra inútilment? »Ell li respongué: »- Senyor, deixa-la encara aquest any. La 
cavaré tot al voltant i hi tiraré fems, a veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, fes-la tallar”. 
 
 Ser pacient és propi dels fills de Déu, però també és una virtut imprescindible per a 
tots, cristians o no. Tot té el seu ritme i cal esperar: “Tingueu paciència, germans, fins que 
vingui el Senyor. Mireu com el camperol espera el fruit preciós de la terra, prenent paciència 
fins que han arribat les pluges de tardor i de primavera. Igualment vosaltres, tingueu 
paciència, enfortiu els vostres cors, que la vinguda del Senyor és a prop”. (Jm 5, 7-9) Cada 
persona te el seu ritme i és necessari esperar, confiar. Com Jesús, a vegades de bona gana 
arrencaríem la 
figuera, ens 
cansem 
d’esperar els 
fruits, però 
malgrat tot és 
necessari 
esperar, tenir 
paciència i 
pregar. La 
paraula 
paciència en llatí 
significa la 
capacitat de 
patir, és una 
actitud passiva 
però no 
indiferent. La 
paciència, 
segons un 
proverbi africà, és una planta amarga en la seva sàvia però dolça en els seus fruits.  
 
 Hem de saber esperar en cada persona, en el seu creixement personal i espiritual. No 
en trauríem res si estiréssim les fulles d’una margarita per fer-la més gran com tampoc li 
faríem cap favor a la papallona ajudant-la a sortir de la crisàlide. A la flor la faríem malbé i a 
la papallona la incapacitaríem per sempre del que per a ella és essencial: volar. St. Benet en 
el capítol 72 del bon zel ens diu: “Així com hi ha un zel d'amargor, dolent, que allunya de Déu i 
duu a l'infern, també hi ha un zel bo que allunya dels vicis i porta a Déu i a la vida eterna. Que 
practiquin, doncs, els monjos aquest zel amb un amor ferventíssim, és a dir, que s'avancin a 
honorar-se els uns als altres"; que se suportin amb una gran paciència les seves febleses, tant 
físiques com morals; que s'obeeixin amb emulació els uns als altres; que ningú no busqui allò 
que li sembla útil per a ell, sinó més aviat el que ho sigui per als altres; que practiquin 
desinteressadament la caritat fraterna; que temin Déu amb amor”. 
 

Apotegma 9 
  

Hi havia un ancià que tenia un bon deixeble. Un dia l’ancià es va enfadar molt i va treure 
el seu deixeble. Aquest es va asseure a fora de la cel·la esperant. Quan l’ancià va obrir la 
porta el va trobar assegut allà i es va penedir del seu pecat davant d’ell i li va dir: “A partir 
d’ara, tu ets el meu pare i jo el teu deixeble, doncs la teva humilitat i paciència han superat la 
meva estretor d’idees. Entra a dins. Ara tu ets l’ancià i el pare i jo el jove i el deixeble: 
estigues ben segur ja que les teves bones obres han superat la meva avançada edat”. 
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Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Les meves relacions amb els altres estan governades per la paciència o la 

impaciència?  
2. Com visc a la meva vida el bon zel del que ens  parla St. Benet? Què hauria de 

modificar en mi per viure la paciència i el bon zel en la vida de comunitat? 
3. Accepto a tots i a cadascun dels meus germans o germanes de comunitat? Amb 

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

suggereixi a partir d’aquests ajuts”. Com respectar el ritme de cada persona, esperant 
i confiant en ella? 

 

  

 
 
La mort sobtada d’una amiga meva em va afectar 
profundament. Una notícia així, inesperada, sempre et deixa 
com en un estat de xoc i t’impedeix de reaccionar. Suposa una 
situació davant la qual et sents totalment desbordada i 
impotent. 
Vaig poder acomiadar la meva amiga amb dolor, això sí, però 
també amb pau, amb serenor, amb la certesa tranquil·la 
d’haver-la estimada i acompanyada, d’haver-li expressat el meu 
afecte i amistat. Però la seva mort, que no esperava, em va 
deixar amb la pregunta de si podria haver fet més per ella; si 
podria haver-la escrit o telefonat més sovint; si realment vaig 
arribar a ser-li un bon referent, a oferir-li un bon suport. 
Escric això perquè penso que moltes vegades no ens diem les 
coses o ens diem allò que no ens agrada els uns dels altres, 
més que no pas allò de bo i de positiu que hi ha amagat en 
cada cor. Normalment, i per desgràcia, l’elogi que tothom 
mereix només acostuma a sentir-se en els funerals. Després que han mort, totes les 
persones han estat bones, a totes les hem estimades molt, però en vida no hem gosat ni de 
dir-los-ho gairebé mai. I em pregunto: per què massa sovint podem arribar a ser tan durs i 
freds en el tracte amb els altres? Per què ens pot costar tant de valorar i parlar bé d’una altra 
persona? Per què ha de ser tan difícil de dir-nos les coses bones mútuament, d’expressar 
que ens estimem? És que Jesús no va viure precisament això? Jesús va venir a comunicar-
nos una bona notícia: que per a Déu som preciosos als seus ulls i que Ell mateix, Jesús, ens 
estima tant que dóna la seva vida per nosaltres i ens promet de ser-nos sempre company de 
camí. Si Ell va actuar així, per què nosaltres podem arribar a condemnar un germà a la 
fredor silenciosa de la indiferència? 
Quan penso en les teofanies de l’Evangeli, m’adono que en totes elles hi ha un denominador 
comú: la veu del Pare anuncia que Jesús és el seu Fill, l’Estimat, en qui s’ha complagut. I sí, 
avui jo també voldria dir que estimava molt la meva amiga Zoila; que estimo molt les meves 
germanes de Comunitat tot i les nostres mútues limitacions; que estimo molt la meva família, 
els meus amics i les persones amb qui tracto, i que voldria estimar tota la humanitat, que ara 
poso a les mans de Déu... M’estimo més de dir-ho ja des d’ara, i que no em quedin coses 
per dir... 

Natàlia Aldana, benedictina de Sant Benet de Montserrat 
Catalunya Cristiana, 15 juny 2014 

Coses per dir... 
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Ens passa a tots. Hem perdut el ritme normal de pregar. Les causes?... tantes! Però arriba 
un dia, a vegades sense cap raó aparent, que sentim la necessitat de recuperar el ritme de 
pregària. 

La primera temptació i dificultat és voler examinar a fons què ens ha passat. Segurament per 
excusar-nos o també per tractar-nos amb poca compassió personal. Un excés de 
responsabilitat mal digerida és el fruit d’un perfeccionisme esterilitzant. Deixem-nos 
d’aquestes històries que van gratant sobre el nostre conscient i inconscient i poden provocar 
tortura subjectiva. 

Comences a sentir el buit de Déu. Voldries recuperar el diàleg, la meditació, la pregària 
vocal, el silenci relacional o la 
contemplació; bé, deixa’t de 
muntatges analítics... i no 
esperis massa... comença. 

Aniria malament que el teu 
primer pensament fos un 
propòsit de pregar cada dia, 
potser com havies fet en altres 
temps. En el millor dels casos 
potser això serà al final, i 
encara! Un propòsit tan 
estructurat intenta donar-te 
una bona imatge. Però el que 
importa en la recuperació de la 
pregària no és la imatge sinó 
la relació. 

Comencem el bon camí amb 
un acte de fe. La fe no està en 

contradicció amb els dubtes. Precisament la fe moltes vegades va acompanyada de dubtes. 
La fe és un salt en el buit, una donació de confiança, l’acceptació misteriosa d’una nova 
oferta. Si sempre fos tan clara ja no seria fe; oi? Un acte de fe senzill, fins i tot condicional. A 
la fe inicial de la pregària renovada va bé posar-li paraules. Res de mots altisonants o de 
calaix, sinó més aviat curts, directes, humils… 

El primer que pots recordar és el que va dir Jesús: “Veniu a Mi tots els que esteu afeixugats i 
cansats...” Doncs, anem-hi. També va dir “Mira que sóc a la porta i truco...” Obrim la porta. A 
partir d’aquí deixem que sigui Déu el que inicia la comunicació. Ho pot fer per la seva 
Paraula, per un fet de vida, per una notícia, per un sentiment... La seva capacitat i 
imaginació comunicatives escapen a les nostres consideracions lògiques. 

Recuperar la pregària és quelcom que ens cal fer molts cops. La dispersió és una 
característica de la nostra cultura. Quan recuperem la pregària humilment tornem a 
concentrar-nos en la profunditat. No ens desanimem, car Ell té més interès que nosaltres 
que ens relacionem i tractem amb amistat del que vivim, del que patim, del que voldríem i del 
que som cridats a fer i a estimar. 

Jesús Renau 

Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/blog/visi-positiva/15-06-2014/recuperar-preg-ria-58586 

Recuperar la pregària 

http://www.catalunyareligio.cat/users/jrenau
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(Jordi Llisterri-CR-
19/06/2014) 
Llorenç Puig serà el nou 
responsable dels jesuïtes 
a Catalunya. Aquest 
dissabte culmina el 
procés de creació de 
la nova província que 
agrupa tots els jesuïtes a 
Espanya amb una 
celebració a Madrid 
presidida pel superior 
general, Adolfo Nicolás.  

Aquesta reestructuració 
comporta també la creació de dues plataformes territorials dins de la nova província, la 
plataforma de Catalunya i la del País Basc. En els dos casos el superior general ha nomenat 
un delegat. En el cas de Catalunya, Puig serà el responsable de les obres de la Companyia 
de Jesús en aquest territori i l’interlocutor institucional. 

L’actual director de Cristianisme i Justícia explica en aquesta entrevista a CatalunyaReligió 
l’objectiu del procés d’integració de les diverses províncies dels jesuïtes i com continuaran 
treballant amb un perfil propi a Catalunya. I, sobretot, com volen continuar oferint, més enllà 
de les obres, una espiritualitat ignasiana: “És el tresor que nosaltres aportem; una 
espiritualitat que mobilitza”. 

Llorenç Puig és doctor en Física i professor a l’Institut de Teologia Fonamental. A més de la 
direcció de Cristianisme i Justícia, col.labora en la pastoral universitària i forma part 
d’Entxartxad També investiga en el camp de les relacions entre ecologia i religió, fe i ciència. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/58699 
 
 
 
 
La Junta Directiva de l’URC està confeccionant 
un programa per a la celebració de l’Any de la 
Vida Consagrada que comença el 30 de 
novembre de 2014 i clou el 2 de febrer de 2016. 
 
S’obre una bústia d’iniciatives i de 
suggeriments a per totes aquelles persones que 
vulguin fer propostes de celebració, 
aprofundiment, pregària... a l’àmbit de Catalunya 
amb motiu de la celebració de l’Any de la Vida 
Consagrada 
 
Podeu enviar-les a: sec.urc@confer.es 

Llorenç Puig, nou delegat dels jesuïtes a Catalunya 

Iniciatives i suggeriments per a l’Any de la Vida Consagrada 

http://jesuites.net/
http://jesuites.net/
http://jesuites.net/el-p-general-nomenar%C3%A0-francisco-jos%C3%A9-ruiz-p%C3%A9rez-sj-com-provincial-d%E2%80%99espanya-el-proper-21-de-juny-0
https://twitter.com/puigpuig
http://www.cristianismeijusticia.net/
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El faraó vol frenar la natalitat dels israelites (Ex 1,1-2,10). Sap que es poden convertir en un 
poble més nombrós i fort que el seu. Decideix actuar amb habilitat. Comença oprimint-los 
amb treballs feixucs, però no s’esporugueixen i creixen més en nombre. Continua i mana a 
les llevadores hebrees que quan les dones israelianes tinguin un fill el facin morir. Només les 
nenes poden quedar amb vida. Desobeeixen el rei i li donen excuses que puguin ser 
acceptables. Finalment, mana que tot nen nascut dels hebreus sigui llençat al Nil. Un 
matrimoni de la tribu de Leví incompleix l’ordre. En veure’l tan bonic, l’amaguen durant tres 
mesos. Sense poder-lo 
amagar durant més temps, 
el posen en una cistella de 
papir, entre els joncs, a la 
vora del riu. La seva 
germana, a distància, el 
vigila per veure que no li 
passi res dolent. 

La filla del faraó baixa 
a banyar-se al riu. 
Descobreix la cistella. Hi 
veu un nen que plora i se’n 
compadeix. La germana 
del nen li ofereix una dida, 
que resulta ser-ne la mare, 
perquè el criï. La filla del 
faraó li diu: «Pren aquest 
nen i cria-me’l. Jo t’ho 
pagaré.» Quan el nen ha 
crescut, la mare el porta a la filla del faraó, que l’adopta com a fill. Li posa el nom de Moisès, 
que significa «tret de l’aigua». Tendresa enfront del poder del faraó. Vida enfront de l’ordre 
de mort. Moisès fa un tomb a la història i deslliura el seu poble de l’opressió. 

Quan l’existència es planteja com una lluita de poder, quan es vol dominar els altres a 
qualsevol preu, quan preval l’ego sobre l’amor... el resultat és la manca de llibertat, l’opressió 
i la mort. Una història que es repeteix al llarg dels segles. En aquest cas, el valor de les 
dones s’oposa a les ordres sense entranyes. Les dides, la família, la filla del faraó 
desobeeixen l’ordre reial perquè estimen i respecten la vida. Si una persona vol triomfar, 
sovint sacrifica el nen o la nena interior a l’altar dels seus desitjos. Aquí en comença la 
destrucció. Només la compassió, la misericòrdia i la tendresa salven de la mort. La filla del 
faraó es mou per criteris diferents dels del seu pare. Ningú no pot tenir un desenvolupament 
personal profund i sincer a costa dels altres. 

En clau social es pot afirmar que les polítiques que des de sempre promovia el faraó avui 
es continuen adaptant pels règims totalitaris o pels sistemes neoliberals. El preu sempre és 
el mateix: la vida dels altres. En clau interior, el faraó és l’expressió de l’ego que vol ofegar 
en l’ànsia de poder la tendresa del nen que cadascú porta a dins. Salvar-lo de les aigües 
implica aconseguir el predomini de la veritat, de l’amor i de la llibertat. L’ego no compagina 
mai amb la innocència de la infància, per això la vol eliminar. Afortunadament, apareix la filla 
del faraó i Moisès és salvat de les aigües. 

Lluís Serra Llansana 

La filla del faraó 
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Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Quins sentiments es desperten en el teu interior davant la narració de la infància de 

Moisés? 
2. Què predomina en la teva vida: l'ànsia de poder i de control a qualsevol preu o la 

compassió i la tendresa? 
3. Com creus que tracta la nostra societat el fet de la natalitat? Sabries explicar el 

perquè d'aquests comportaments? 
4. Es reprodueix en el teu interior la pugna entre el Faraó i el nen, recollit en la cistella 

de papir? A qui dónes prioritat? Quines conseqüències observes en la teva vida? 
5. Quines relacions existeixen entre els membres de la teva comunitat? Impera el 

poder o la compassió, la duresa o la tendresa? 

 
 
Dos textos publicats amb motiu de la Jornada Pro Orantibus, celebrada el 
diumenge passat 15 de juny. 
 
 
 
Els contemplatius viuen entre nosaltres. El seu estil de vida el veiem molt poc. Ells i elles han 
fet opció pel silenci i la pregària en el seu lliurament a Déu. La vida dels contemplatius i les 
contemplatives –dels monjos o monges, com diem popularment- suscita curiositat a moltes 
persones d’aquesta societat nostra tan secularitzada, que es pregunta qui són, com viuen, 
per què han fet aquesta opció. En 
el diumenge de la Santíssima 
Trinitat –el diumenge especialment 
centrat en el misteri de Déu- tenim 
cada any un record per als 
contemplatius i les contemplatives 
que tenim enmig nostre, en els 
monestirs i també en la vida de 
cada dia, encara que aquesta seria 
una altra qüestió, però important 
perquè tots els cristians estem 
cridats a ser d’alguna manera 
contemplatius enmig de la vida de 
cada dia. 

Per això, és un enriquiment 
espiritual per a tots que hi hagi 
homes i dones que se senten cridats a dedicar la major part de la seva vida a la pregària, al 
treball i a la comunitat en el si d’un monestir. Són persones que han pres aquesta decisió per 
tota la vida i són molt felices. 

Tenim poques vocacions, però és ben significatiu que entre les vocacions religioses de la 
joventut d’avui no hi manquin les opcions per la vida contemplativa. Els nois i les noies que 
Déu crida a aquesta vocació són joves que estimen la vida, són solidaris amb els germans i 
estan compromesos en la transformació del món. La vida contemplativa en un monestir no 
és de cap manera una evasió del món, un desentendre’s de la societat. La vida 
contemplativa és expressió de l’amor a Déu i no es pot estimar autènticament Déu sense 
estimar la humanitat. 

Contemplatius enmig nostre 
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Heu visitat mai una comunitat contemplativa? És una bona experiència, i els nostres 
monestirs tenen sovint un carisma d’acolliment ben obert als germans i les germanes en la fe 
que viuen en el món. Hi van joves que cerquen silenci i aïllament per preparar exàmens o 
estudiar amb especial intensitat; i en algun cas, després, han demanat formar part de la 
comunitat... És una bona experiència que interpel•la i pot suscitar moltes preguntes com 
aquestes: quin valor donem a Déu en la nostra vida? Quina relació creiem que existeix entre 
Déu i la creació, entre Déu i la vida? Quin valor donem a la pregària i al silenci en la nostra 
vida personal i familiar? 

Els contemplatius i les contemplatives són molt necessaris per a l’Església i per a la societat. 
Encara que sembli una paradoxa, des del monestir estan molt a prop de les necessitats 
eclesials i de les inquietuds, tristeses i sofriment dels homes, els seus germans. Viuen amb 
els ulls posats en ell i amb el cor obert a les necessitats dels germans; un cor que, fent-se 
pregària, fa que aquesta sigui més apostòlica i converteixi la seva vida en col•laboració a la 
redempció del món. Aquest és un testimoni que puc donar després de visitar aquestes 
comunitats, sobretot en ocasió de l’anomenada visita pastoral a aquests germans i 
germanes que tant ens enriqueixen espiritualment a tots. 
 
  † Lluís Martínez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona 
Full dominical, 15 juny 2014 

 
 
 
 

Acabem de deixar enrere el temps pasqual. Tot i que cada dia és una 
petita celebració de la   Pasqua, sembla que l’Església es resisteix a 
deixar-lo marxar del tot. Els dos diumenges que segueixen la Pentecosta 
no pertanyen encara al temps ordinari: aquest diumenge celebrem la 
solemnitat de la Santíssima Trinitat i diumenge vinent la del Cos i la Sang 
de Crist. Són com pinzellades que continuen tenyint de colors i de llum la 
litúrgia abans de tornar a reprendre el temps de durant l’any. 
Des de fa uns quants anys, el diumenge de la Trinitat és el dia dedicat 
als germans i germanes de vida contemplativa. És com si, al llarg de tota 
una jornada, els papers s’invertissin. Dia rere dia, moltes persones s’apropen a les nostres 
comunitats demanant ser ateses i escoltades, sol·licitant una pregària per alguna de les 
seves necessitats, anhels, 
inquietuds... En canvi, en aquest 
dia, és tota l’Església qui demana 
recordar els contemplatius en la 
pregària. Un dia per tenir-nos 
presents en el record i la proximitat, 
per ajudar-nos a demanar a Déu 
que sapiguem mantenir-nos fidels 
en el nostre camí d’entrega cap a 
Ell i cap als germans i germanes de 
tot el món. Certament, aquest 
diumenge és un dia per contemplar. 
Per contemplar l’amor i la tendresa 
del Pare, que ens estima 
infinitament. Per contemplar 
Jesucrist, el germà gran i company 

Un dia per a nosaltres 
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de camí, que ens convida a seguir-lo i a viure amb les seves actituds i sentiments. Per 
contemplar la persona de l’Esperit Sant, que és la nostra força i el nostre consol, la nostra 
ajuda i la nostra defensa, la nostra companyia i el nostre guia. Els germans i germanes que 
estem dedicats arreu del món a la vida contemplativa, tot i els diferents estils i maneres de 
viure-ho, tenim la missió de ser lloança de la Trinitat, de viure amb una dedicació i obertura 
al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. La nostra vida és realment la vida de tot membre del Poble 
de Déu, viscuda fins a les últimes conseqüències. Tots estem cridats a la pregària, cadascú 
des del seu lloc; i de tots Déu espera que caminem cap a ell amb la confiança i la joia que 
tenen els fills envers el seu pare, units a Jesucrist, deixant-nos conduir per l’Esperit. Us 
convidem, en aquest diumenge tan especial per a nosaltres, a unir-nos a la nostra joia per 
poder celebrar, un any més, junt amb tota l’Església universal, aquest gran do. 

Teresa Pujal, Clarissa de Reus 
Catalunya Cristiana, 15 juny 2014 

 
 
 
El traspàs es va efectuar dilluns, mentre que la marxa 
del P. Sanromà tindrà lloc el proper 21 de juny 

 
 

Substitueix el P. Josep M. Sanromà, que a petició de l’abat President de la 
Congregació passa a exercir el càrrec de Procurador General de la 

Congregació Sublacense Cassinesa, amb residència a la 
Cúria de Sant Ambròs de Roma 

 

Montserrat, 13 
de juny de 2014. 
El P. Abat Josep 
M. Soler ha 
nomenat com a 
nou rector del 
Santuari de 
Santa Maria de 
Montserrat i 
Sagristà Major 
de la Basílica el 
P. Joan Maria 
Mayol, que fins 
ara era el 
responsable de 
la infermeria del 
Monestir. El P. 
Mayol substitueix el P. Josep Maria Sanromà, que a partir del proper 21 de juny exercirà el 
càrrec de Procurador General de la Congregació Sublacense Cassinesa, amb residència a la 
Cúria de Sant Ambròs de Roma. 
 
El P. Joan M. Mayol i Fàbregas (Barcelona, 1962) és professor de Teologia Moral a 
l’Studium Filosòfico-Teològic de Montserrat i a la Facultat de Teologia de Catalunya. Va 
entrar al Monestir l’any 1991, va fer la professió simple l’11 de setembre de 1993 i la 
solemne el 5 d’abril de 1997. Va rebre l’ordenació sacerdotal el 8 de desembre de 2006.  

El P. Joan M. Mayol, nou rector del Santuari de Santa Maria de Montserrat 
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El P. Josep M. Sanromà i Solà (Igualada, 1957) ha estat el rector del Santuari de Santa 
Maria de Montserrat i Sagristà Major de la Basílica des de setembre de 2008. Va entrar al 
Monestir l’any 1977, va signar el seu compromís temporal amb la comunitat el 26 d’abril de 
1979 i va professar solemnement l’1 de novembre de 1982. El 25 de setembre de 1993 va 
ser ordenat sacerdot. La nova responsabilitat del P. Sanromà a la Cúria de la Congregació a 
Roma ha estat una petició de l’Abat President de la Congregació, P. Bruno Marin. 
 
 
 

Com ja comença a ser habitual, acabem el curs cantant al Casal Loiola dels Jesuïtes, lloc on 
també fem els diversos assaigs. Ens vindràs a veure? T'esperem. 
 

Darrera missa amb els cants de Twocats pel Gospel, dissabte 21 de juny a les 19:30h 
TwOCats ens acompanyaran en aquesta darrera eucaristia. Us esperem per acomiadar-nos 
fins el curs vinent!` 
 
 
 
 

Tengo el gozo de comunicaros que sobre el 25 de Julio del año en curso nuestro 
Instituto de Hermanas Carmelitas de San José, en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras 
Constituciones, ha convocado el VIGESIMO Capítulo General Ordinario, para elegir el 
Gobierno General del próximo sexenio, estudio y situación del Instituto y proyectos de futuro.  
 
 El desarrollo de las sesiones capitulares precedidas de 8 días de Ejercicios 
Espirituales, Dios mediante tendrán lugar, en nuestra casa de espiritualidad “Residencia de 
la Inmaculada” de Prats de Cerdanya, (Lleida),  dentro de la jurisdicción Eclesiástica de la 
Diócesis de La Seu d´Urgell.  
 

Casal Loiola: Gospel a l’abast de tothom 

20 Capítol general de les Germanes Carmelites de Sant Josep 
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Nos fijamos como objetivo principal, “buscar y 
procurar un futuro de esperanza, para el Instituto”. 
Guiadas por el Espíritu, abiertas a la voluntad de Dios y 
animadas por el Carisma fundacional de nuestra Venerable 
Madre Rosa Ojeda Creus, proponiendo caminos de 
renovación, y purificación para animar y sostener de 
manera renovada nuestra vida fraterna y de apostolado, 
buscando revitalizar nuestra vida y misión en la Iglesia y en 
el mundo. 
 

Os agradecemos nos acompañéis con vuestra 
oración, para que las Hermanas Capitulares dóciles a la 
verdad, dejemos, que el Espíritu Santo oriente cada una de 
las sesiones y toma de decisiones capitulares. 

 
Os saluda con fraternal afecto,  
 

Hna. Gaudencia Serna Gonzalo, 
                                Superiora General, HCSJ 

 
 
 

 
 
 
 

Recés a Sant Pere de les Puel·les 
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«El que fem al pobre, déu ho rep fet a la seva persona» 
 
La figura treballada de santa Teresa Jornet, realista en els seus trets i en el tractament de 
les anatomies, la seva expressió beatífi ca i alhora propera i acollidora, en comparació de la 
figura del pobre, plena d’expressivitat, que evoca la misericordia de Déu a través de la santa, 

reforça la unitat 
mitjançant la retòrica dels 
gestos i les mirades. Així 
les dues figures, la santa i 
el pobre, alcen la seva 
mirada a Crist. La santa 
veient en el pobre el Crist 
sofrent —«El que fem al 
pobre, Déu ho rep fet a la 
seva persona» (deia 
Teresa Jornet)—, i el 
pobre perquè veu en la 
santa la prolongació de 
les mans, el Cor i l’Amor 
de Crist. Això és ser 
deixeble de Jesús, ser 
coherents a l’Evangeli, al 
nostre Baptisme i 
compromís cristià. Javier 
Margarit, escultor, cristià i 
creient, representa la fi 
gura del pobre, un ésser 
humà malparat, semblant 
a Crist en la seva Passió 
—«sense aspecte 
atraient», amb paraules 
del profeta Isaïes—, 
perquè tot el que es posi 
en oració en aquesta 
capella de la catedral de 
Lleida es pugui sentir 
identifi cat amb aquest 
ésser: l’ancià sense 
suport familiar, social, 
econòmic; el jove prostrat 
que no pot sortir del vici; 
el nen que pateix les 
conseqüències del divorci 
dels seus pares; la 

religiosa davant el dolor físic o moral... Tots podem identifi car-nos amb el pobre que clama 
al cel i demana la intercessió de santa Teresa Jornet. El retaule, revestit de pa d’or, condueix 
la nostra mirada a l’efecte de l’ombra que projecten les dues imatges com si es tractés d’un 
quadre dins del retaule. El tractament lumínic accentua el simbolisme de tot el conjunt. 

Grup escultòric de santa Teresa Jornet a la catedral de Lleida 
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Aquest any l’Associació acidH celebra el seu 20è 
aniversari.  
Vint anys de treball, perseverança, esforços, sacrificis, 
reptes, alegries i on, poc a poc,  
entre tots i totes hem anat construint l’actual projecte 
social de l’acidH. 
  
La raó de ser de la nostra feina és contribuir, des del 
nostre compromís ètic i moral,  
a que cada persona amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies puguin desenvolupar  
el seu projecte de qualitat de vida, així com a promoure la seva inclusió com a ciutadans  
de ple dret en una societat més justa i solidària. 
  
  
"20vints"  
dibuixats amb amor pels nostres alumnes mostren la nostra voluntat de compartir,  
participar i somniar en el futur. 
Us hi esperem a tots, passarem una estona molt agradable.  
Ens acompanyarà la Soprano Begoña Alberdi que vestirà amb el seu bell cant aquesta 
estona. 
La nostra amiga Asha Miró presentarà la trobada... i més sorpreses us esperen 
  
25 de juny a les 19 hores 

Us esperem a tots... 

"tothom integrat, tothom sense límit" 
 
Presidenta Sra. Montserrat Baró i Sans 
 

20 aniversari d’acidH 
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Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic el 7 de juliol 
 
Diverses entitats d’Església i d’inspiració cristiana renovaran el suport a la celebració d’una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya després de l’acte d’adhesió conjunta al Pacte 
Nacional del passat mes d’octubre al Parlament de Catalunya. 
 
L’acte inclourà un espai de diàleg sobre la Doctrina Social de l’Església amb el teòleg Xavier 
Morlans; el president Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir; la 
teresiana Victòria Molins; i el periodista Miquel Calçada, comissari de la commemoració 
del Tricentenari.  
El debat estarà acompanyat de diverses intervencions musicals i artístiques en les que 
participaran, entre altres, el compositor Nacho Tarrés.  
També es projectarà un audiovisual sobre el pensament de diversos intel·lectuals i 
eclesiàstics catalans i sobre el magisteri eclesial del segle XX al voltant dels drets dels 
pobles i de les nacions.  
La dibuixant Pilarín Bayés també ha donat suport a l’acte amb una il·lustració. 
 

7 de juliol, dilluns, a les 19:30 h a l’auditori del centre CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i 

Guàrdia, 6-8, Barcelona – Montjuïc). 
 
 

Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic 

http://grupsantjordi.blogspot.com.es/2013/11/mobilitzacio-eclesial-pel-dret-decidir.html
http://grupsantjordi.blogspot.com.es/2013/11/mobilitzacio-eclesial-pel-dret-decidir.html
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Es tracta d'una oferta formativa online 
ÚNICA en tot el territori espanyol, amb el 
gran avantatge que comporta utilitzar les 
Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació (TIC). 

L'Institut Superior de Ciències Religioses Don 
Bosco (ISCR) de Barcelona, llança per al curs 
2014-15, una oferta formativa online per a la 
Llicenciatura en Ciències Religioses, 
especialitat en Pastoral.  

Es tracta d'una oferta formativa online ÚNICA 
a tot el territori, i s'orienta especialment a 
laics/ques, religiosos/es, seminaristes, i sacerdots que volen assolir una adequada 
preparació com a agents de pastoral.  

L'oferta formativa no només s'adreça a aquest col · lectiu, sinó que també està oberta a totes 
aquelles persones que vulguin cursar algunes assignatures del seu interès i obtenir un 
certificat final amb els crèdits cursats, sense necessitat de realitzar el programa complet.  

El programa inclou un 30% d'assistència presencial (a concretar amb cada alumne). Però el 
ISCR, en funció del nombre de matriculacions, mobilitzarà als seus tutors a diferents regions 
d'Espanya per a la comoditat de l'alumnat inscrit. 

El Màster en Ciències Religioses Especialitat en Pastoral de l'ISCR Don Bosco:  

·         Compta amb l'Aprovació de la Santa Seu (Congregació per a l'Educació Catòlica: 
275/1999, 8 de juny).  
·         Està reconegut a efectes civils per l'Estat Espanyol com a Màster en Ciències 
Religioses (BOE 276, 16 novembre 2011, I, 117.995). 
 ·         I avalat internacionalment per la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. 
 
 
 
 
Destinatarios: laicos, personas interesadas en  armonizar el cuerpo y el espíritu. 
Profesores, catequistas que deseen profunditzar  en esta dimensión y buscan algo más 
dentro de sí para cultivar la fe. 
 
Objetivo: INTEGRAR CUERPO-ESPIRITUALIDAD 

 Sensibilizar, despertar, tomar consciencia, observar,  admirar, interrogar, templar y  
contemplar… 

 Trabajar el cuerpo, quietud, respiración, mente, corazón, conseguir equilibrio y 
bienestar en todo el ser. 

 Descubrir la dimensión espiritual. 

El ISCR Don Bosco llança la modalitat virtual per a la Llicenciatura en 
Ciències Religioses "Especialitat en Pastoral" 

Taller de silencio, interioridad, oración 
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 Orar desde el arte, (Siempre habrá un 
espacio de contenido y otro de silencio y 
oración conjunta). 

 Interiorizar desde expresiones muy 
diversas. 

 Orar con todo el cuerpo y sentidos, ser 
presencia.  

 Ofrecer la posibilidad de experimentar el 
silencio desde dentro y ayudar a cultivar 
el interior. Dentro/Fuera. 

 Mantener un ambiente de concentración y 
silencio a lo largo del día. 
  

 

Material  necesario: 
Ropa cómoda, calcetines, cojín duro para sentarse en suelo, si lo deseas. O puedes 
utilizar silla normal (si tienes  dificultades), banquito  carmelitano, si hay. 

   Esterilla  (para el día, en campo), biblia o evangelios.                 
                   

          
 

ajmj273art@yahoo.es 
 
      Días: 5 días completos. Del 14, comida, al 19 de Julio, tarde. 
       
Matricula: 125  € 
Estancia : 37 € día, hab. Individual | 30 € día, hab. doble 
       
Inscripción hasta el 8 de Junio: e-mail o teléfono. Con datos personales  
Nº mínimo de plazas (20)   
   
Lugar: Casa de Espiritualidad. PP. Dominicos del  Vedat. Torrente ( Valencia)   
       
Inf. para llegar al lugar: Tf. 96 155 17 50  | http:// www.casaespiritualidad.org   
 
 
 
 
Divendres, 20 
 
JORNADES D’ESTUDIS FRANCISCANS, AMB EL TEMA “FRANCESC D’ASSÍS A 
CATALUNYA: 800 ANYS” 
Dies: 20 i 21 
Organitzen: Monestir de Pedralbes, Família Franciscana de Catalunya i Facultat de Teologia 
de Catalunya 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona 
Hora: de 10 a 19.30 h 
Més informació: tel. 934 534 925  
 

  

DESPIERTA, ESCUCHA, ten alerta el   CORAZÓN, busca la PAZ. 
 

 

Agenda d’activitats 

http://www.casaespiritualidad.org/
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Programa dia 20: 
10.00 h - Pregària | Presentació 
10.30 h – “Els pelegrinatges a l’Edat Mitjana”, a 
càrrec de Josep Torné 
12.00 h – “El pas de sant Francesc per Catalunya”, 
a càrrec d’Agustí Boadas 
16.30 h – “A propósito de la entrada de Francisco en 
España”, a càrrec de Valentín Redondo 
18.00 h - L’oració mental. Reflexions entorn d’un 
opuscle franciscà del segle XVI”,  
                a càrrec d’Eduard Rey 
 
Programa dia 21: 
10.00 h – “Ángela de Foligno”, a càrrec de Pablo 
García 
11.30 h – “Paisatges monàstics. L’Atles CLAUSTRA 
d’espiritualitat femenina”, 
                 a càrrec de Blanca Garí 
12.30 h – ‘Ramon Llull i l’amància: “aprendre 
ciències d’amor e de bondat”’, 
                 a càrrec d’Albert Soler 
16.30 h – “Clarisses: ancoratge urbà en l’eternitat”, a càrrec de J.J. López Burniol 
18.00 h - Concert d’Orgue: “Via Francisci”, a càrrec d’Agustí Boadas 
 
Dijous, 26 
 
CICLE SOBRE "SOCIETAT, CREENÇA I PENSAMENT", AMB EL TEMA “PERSONA I 
COMUNITAT” 
Organitza: La Salle 
A càrrec del: Dr. Josep M. Esquirol, filòsof i professor de Filosofia de la Universitat de 
Barcelona i director del màster de Pensament i Creativitat a La Salle Campus de Barcelona – 
Universitat Ramon Llull 
Lloc: Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, c. Roger de Llúria, 5, Barcelona 
Hora: 19 h 
 
 
 
 

 

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 
 

 

 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 
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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. 

 

 

  
Gràcies a tots! Per un país de tots, decidim escola catalana!  

Desenes de milers de persones es van aplegar dissabte al centre de Barcelona, sota el 
lema 'Per un país de tots, decidim escola catalana' i convocats per la plataforma Som 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 517 16|06|2014 
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Escola, per defensar l'escola catalana i 
mostrar el rebuig als atacs a la immersió 
lingüística. Una bona colla de centres de 
l’Escola Cristiana hi van estar representats 
per pares i pel professorat. Gràcies a tots 
els que ho vàreu fer possible!  

El sentit unitari de l’acte va destacar per 
sobre de tot i esperem que aquest fet serveixi 
per prendre més consciència de les 
amenaces que està patint el model d’escola 
catalana. La concentració també va 
evidenciar un molt ampli suport ciutadà vers 
el nostre model d’escola.  

Malgrat tot, com veurem tot seguit, les 
amenaces no s’aturen ni s’esvaeixen, i 
aquesta setmana en tenim una mostra ben 
explícita.  

Un mal precedent  

Des d’avui dilluns, 16 de juny, les cinc escoles sobre les quals pesava un requeriment del 
TSJC s’han vist obligades per aquest imperatiu judicial a alterar la seva normalitat 
acadèmica.  

El TSJC, de manera 
sorprenent, va desestimar 
els sòlids arguments de tots 
els recursos presentats 
(Generalitat, titularitats i 
AMPAs) i ara, esgotats tots 
els terminis, cal complir amb 
el manament judicial.  

Les titularitat i direccions del 
centres, d’acord amb el 
Departament 
d’Ensenyament, van 
sol·licitar i han rebut 
d’aquest Departament 
orientacions sobre el 
compliment de la 
interlocutòria dictada, que 
hauran d’aplicar al llarg 
d’aquesta setmana.  

Cal lamentar, un cop més, 
aquesta ingerència dels 
tribunals en la vida 
acadèmica dels centres escolars, tot obligant a prendre mesures que tenen un ampli 
rebuig de la immensa majoria dels sectors implicats.  

Per petita que sigui l’alteració de la programació que aquests centres s’han vist obligats a 
fer aquesta setmana, no deixa 
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Madrid, 16 de junio de 2014 
(IVICON).- La Conferencia Española 
de Religiosos ha publicado un 
nuevo número de sus Cuadernos 
CONFER centrado en el tema del 
discernimiento. Los sacerdotes 
jesuitas Luis Mª García Domínguez 
y Elías Royón, son los autores de la 
publicación. 
El P. Luis María García, sj ha escrito 
la primera parte del cuaderno que 
se refiere al discernimiento personal 
en la Vida Religiosa con dos 
epígrafes: Qué es el discernimiento 
espiritual; y Practicar el 
discernimiento. “El discernimiento personal es un requisito para poder hacerlo en común 
y para la toma de decisiones apostólicas de cualquier equipo” “pero también es 
necesario el discernimiento personal en muchas otras situaciones donde parece que la 
repercusión sobre otros es mucho menor”, señala el autor en la introducción a esta 
primera parte. 
La segunda parte del Cuaderno lleva por título “Discernimiento espiritual en la toma de 
decisiones en la Vida Religiosa” escrito por el P. Elías Royón, sj, anterior presidente de 
CONFER. En este apartado, se refiere al gobierno religioso, a qué es discernir en el 
Espíritu, a los documentos eclesiales que hablan sobre el discernimiento en el gobierno 
religioso, presupuestos y actitudes para discernir; y la escucha, como condición esencial 
para discernir en el Espíritu. 
El ejemplar se puede adquirir en la sede de CONFER a un precio de 4 €. En caso de 
solicitar su envío por correo postal, se cargarán también los gastos de envío. 
Para solicitarlo, puede enviar la ficha que aparece en el 
enlace http://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_3497-fLpiIXkzzRDmtEgm.pdf a la 
dirección recepción@confer.es 

 
 
 
L'any passat Càritas va atendre més de 
70.000 persones a la diòcesi de Terrassa. La 
majoria són famílies que estan a l’atur i 
pateixen els efectes de la crisi econòmica. 
Coincidint amb diumenge de Corpus, el Dia 
de la Caritat, “Signes dels temps” entrevista 
Salvador Obiols i Pilar Taché, secretari 
general i directora general de Càritas 
Diocesana de Terrassa. 
 
Altres temes: 
- Conversa amb la cantautora Lídia Pujol per presentar el seu nou espectacle “Camí de 
llum”, que es fa en esglésies i monestirs de Catalunya. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria Magdalena de Castellserà. 

TV3 Signes dels temps: «Càritas Diocesana de Terrassa» 

CONFER publica un Cuaderno sobre el discernimiento 

http://www.confer.es/activos/texto/wcnfr_pdf_3497-fLpiIXkzzRDmtEgm.pdf
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Data: 22 de juny de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
   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 | Assemblea general de l’Associació Cintra 

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  

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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    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  

    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 
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18 octubre – 22 novembre – 7 febrer – 14 març 

 
 
 

 

 
 
 

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 

 

    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: encara sense determinar 

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

 

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 

 

Jornades de Formació Permanent per anotar a l’agenda 

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