
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 de juny de 2014                                                                             ANY VII. núm.      

Barcelona, 19 de juny de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

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

P. Léocir Pessini, brasiler, 60º superior general dels religiosos camils 

El Superior General dels 
Jesuïtes ha presidit a Madrid 
la celebració que dóna inici 
a la nova Província 
d'Espanya de la Companyia 
de Jesús. 
 
L’eucaristia, centre de la 
vida consagrada 
 
Novicis i novícies del CEVRE 
fan una ruta del Císter 
 
El calendari de l’URC a 
l’abast de tothom. 
 
 
 
 

Lourdes Perramon: “El potencial humà ens fa 

iguals a les dones que exerceixen la prostitució” 
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CaixaForum Barcelona acull aquesta exposició, que rememora un dels aspectes més 
fascinants de l’evangelització de les Amèriques 

 
Amb el nom de reduccions o missions es coneix un conjunt de comunitats indígenes de 
l’Amèrica espanyola: trenta assentaments creats al segle XVII per missioners jesuïtes a la 
regió del Río de la Plata, al territori actual de l’Argentina, el Paraguai i el Brasil. La paraula 
reducció deriva del llatí i s’associa a la idea d’acompanyament: els indígenes guaranís «són 
portats» al catolicisme a través d’una acció evangelitzadora. Les reduccions van ser una 
experiència innovadora d’organització social, de desenvolupament econòmic i cultural, i de 
salvaguarda de la llibertat i la dignitat dels indis guaranís davant els abusos del sistema 
colonial. A la seva crònica Conquista espiritual, publicada a Madrid el 1639, el jesuïta 
Antonio Ruiz de Montoya glosa el sentit de les reduccions jesuítiques: «Els pobles indis que 
vivien, d’acord amb els seus antics costums, a les muntanyes, en petits grups i molt 
distanciats entre ells, es van reunir, per iniciativa dels pares, per formar assentaments on 
van començar les primeres formes de la vida social». Al llarg de dos-cents anys, reducció va 
ser sinònim de comunitat. 

 

Les reduccions jesuïtes del Paraguai. Organització i producció: Exposició organitzada per l’Obra 

Social ”la Caixa” en col·laboració amb la Companyia de Jesús. Comissariat: Miguel Ángel Jiménez de 

Abbad. Dates: del 18 de juny al 14 de setembre de 2014. Lloc: CaixaForum Barcelona (av. de Francesc 

Ferrer i Guàrdia, 6-8).  

 
Barcelona, 17 de juny de 2014. El director general de la Fundació ”la Caixa”, Jaume 
Lanaspa; el cònsol general del Paraguai a Barcelona, Juan Alfredo Buffa, i els jesuïtes 
Miguel Ángel Jiménez de Abbad i Enrique Climent Carrau, comissari i assessor de 
l’exposició, han inaugurat a la tarda del 17 de juny l’exposició Les reduccions jesuïtes del 
Paraguai.  
 
L’exposició descobreix als visitants una aventura fascinant que perdura en el temps, un dels 
aspectes més sorprenents de l’evangelització de les Amèriques: l’experiència de les 
reduccions jesuïtes. Reducció, segons el Diccionari de la llengua catalana, és «poble 
destinat als indis creat pels colonitzadors hispànics». Les reduccions o missions jesuïtes del 
Paraguai (1609-1769) van ser assentaments d’indis guaranís promoguts pels pares de la 

Les Reduccions Jesuïtes del Paraguai 
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Companyia de Jesús a les terres conquerides per Portugal i Espanya, amb el desig de 
salvaguardar la seva identitat com a persones i vassalls de la Corona.  

 
Així, els pobles indis que vivien 
d’acord amb els seus antics costums, 
a les muntanyes, en petits grups, molt 
separats entre ells, es van reunir per 
iniciativa dels jesuïtes per formar 
assentaments d’uns 5.000 indis 
cadascun. Les reduccions eren 
autèntics pobles «civilitzats» que 
organitzaven la seva subsistència 
(agricultura, ramaderia, confecció de 
vestits) i la seva organització social 
(cabildo, corregidor, alcaldes, jutges, 
etc.) i cultural (educació, arquitectura, 

escultura, música i, fins i tot, ciència), com també la seva espiritualitat (aquests pobles, 
considerats pels conquistadors com a salvatges, van rebre la fe a través dels missioners).  
 
Les reduccions no van ser originàries dels jesuïtes, sinó dels franciscans. El que sí que van 
aportar aquests darrers va ser una sensibilitat especial envers molts aspectes de la cultura i 
identitat guaraní, que van treballar per defensar i perpetuar, fins a convertir-se en eixos de la 
concepció de les reduccions. 
 
En total, hi va arribar a haver 30 reduccions de pobles guaranís que es van estendre entre 
els rius Paraná i Uruguai en un vast territori que comprenia regions que avui formen part del 
Paraguai i també l’Argentina (Corrientes, Misiones, Entre Ríos i part de les províncies de 
Chaco i Formosa), del sud i sud-oest del Brasil (Rio Grande, Santa Catarina, Paraná i Mato 
Grosso do Sul), del sud-est de Bolívia i de l’Uruguai. L’exposició, tot i que es refereix a totes, 
presta una atenció especial a les que se situen a l’actual territori del Paraguai. Les 
reduccions jesuïtes no es van limitar als guaranís, també hi va haver reduccions de pobles 
indis com les de moxos (1682) i chiquitos (1691) (Bolívia), de maynas (1637) (Equador-
Perú), de l’Orinoco (1730) (Veneçuela) i també hi va haver reduccions a Xile. 
 
ÀMBITS DE L’EXPOSICIÓ 

 
El món creix i s’estén el fervor missioner 
Després del descobriment d’Amèrica, exploracions i descobriments van despertar el fervor 
missioner: conèixer, evangelitzar, ampliar les fronteres de la cristiandat i portar el missatge 
universal de l’església catòlica als habitants dels nous territoris. 
 
La Companyia de Jesús, un orde religiós per a un nou món 
Al segle XVI el món viu una època d’utopies i conflictes territorials. El 1540, Ignacio de Loyola 
funda la Companyia de Jesús: un orde nou para un nou món. 
 
Jesuïtes en missió 
A diferència d’altres congregacions religioses, la Companyia de Jesús presenta com a 
novetat el vot d’obediència al Sant Pare, que té la potestat d’enviar els seus membres allà on 
l’església els necessiti. Els jesuïtes són una comunitat apostòlica dispersa pel món que uneix 
una formació intel·lectual rigorosa al concepte de «primer Déu». 
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Ignacio de Loyola demanava als missioners jesuïtes «acomodació a tot amb prudència 
santa». Aquesta adaptació missionera exigia escoltar atentament les persones i la 
inculturació, és a dir, conèixer i aprendre la llengua dels pobles evangelitzats i apreciar i 
acceptar els seus valors culturals, les seves tradicions i els seus costums. Els jesuïtes van 
desenvolupar la seva tasca a l’Índia, al Japó, al Brasil i a l’Amèrica Llatina, on van dur a 
terme un treball exemplar pel respecte a les antigues cultures. 
 
La Paracuaria, província jesuïta del Paraguai 
La Paracuaria és el nom de la província jesuïta del Paraguai creada als primers anys del 
segle XVII: un gran territori que comprenia regions que avui formen part del nord-est de 
l’Argentina (Corrientes, 
Misiones, Entre Ríos i part 
de les províncies de Chaco 
i Formosa), del sud i sud-
oest del Brasil (Rio 
Grande, Santa Catarina, 
Paraná i Mato Grosso do 
Sul) i del sud-est de Bolivia 
i tot l’Uruguai. 
 
Les formes de vida i els 
costums dels guaranís 
En la llengua dels indis de 
la Paracuaria, la paraula 
guaraní significa ‘guerrero’ 
i indica el caràcter bel·licós 
d’aquest poble. els 
guaranís es referien a si 
mateixos com a ava (‘homes’), ja que es consideraven éssers superiors als altres pobles 
indígenes del grup tupí guaraní que poblaven un ampli territori entre Colòmbia i l’Argentina. 
 
Un poble religiós 
La religió dels guaranís es basava en la paraula revelada, explicada pels xamans i 
ritualitzada en cants i danses. Seguint el desig de trobar la Terra sense Mal, els guaranís 
eren essencialment nòmades. 
 
La comanda 
El 1504, Isabel la Católica va ordenar al governador de les Antilles que els indis es reunissin 
en pobles. Una persona bona, el benemèrit, els havia de protegir contra els possibles abusos 
dels colons. D’aquesta manera, quedaven «encomanats» a canvi de pagar uns tributs a la 
Corona. 
 
Entrega fins a la mort 
Alguns missioners es van enfrontar a circumstàncies extremes, com el pare 
Martín Javier de Urtasun, que va morir de fam als 26 anys, o com els màrtirs i sants del 
Paraguai, assassinats per cacics rebels. 
 
La batalla de Mbororé 
El pare Ruiz de Montoya va aconseguir autorització per instruir els indígenes en l’ús de les 
armes de foc. El 1641, en la confluència dels rius Uruguai i Mbororé, un exèrcit de 4.000 
guaranís va aniquilar una expedició de 3.000 paulistes caçadors d’indis. 
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Com s’organitzaven les reduccions? 
L’autoritat civil i religiosa pertocava a dos pares: el Pare Major era el responsable de la 
construcció i l’administració, mentre que el Pare Menor s’ocupava de la catequesi, l’atenció 
als malalts i els serveis religiosos. El govern corresponia al cabildo, un consell format per 
indígenes. 
 
L’organització urbana 
El traçat de la població seguia un esquema fix, en escaquer, amb una gran plaça i, al centre, 
l’església. A la plaça s’erigien una gran creu i l’estàtua de la Mare de Déu o del sant patró de 
la localitat. 
 
El sistema econòmic 
Les reduccions formaven unitats econòmiques independents basades en una economia de 
troc. Es criava bestiar i es 
conreava blat de moro, ordi, 
blat, arròs, cotó, sucre, vi i 
tabac. 
 
Al centre de la reducció, 
l’església 
En general les esglésies tenien 
tres naus, però també n’hi havia 
de cinc. El 1747 el pare José 
Cardiel les comparava amb les 
catedrals europees per la seva 
magnificència i amplitud. 
 
Escoles, tallers i cases 
d’indis 
Al costat de l’església, dos 
grans patis: al voltant del primer 
hi havia les habitacions dels pares i l’escola dels nens; en el segon, els tallers on els indis 
aprenien tota mena de professions. Les cases dels indis, còmodes i netes, eren de pedra i 
teula. 
 
L’esplendor del barroc guaraní 
Les reduccions guaranís són un testimoni extraordinari de l’arquitectura i l’art del barroc. Als 
seus tallers es produïen pintures al fresc i talles de fustes nobles que sintetitzaven formes i 
referents indígenes i europeus. Les restes d’algunes missions (Trinidad, Jesús de 
Tavarangué, São Miguel das Missões, San Ignacio Miní, etc.) han estat declarades patrimoni 
de la humanitat. 
 
Música i teatre en comunitat 
Cada reducció va tenir el seu cor i els seus mestres de música. La fama dels músics 
guaranís va ser coneguda fins i tot a Europa. El teatre va ser un instrument educatiu en que 
participava tota la comunitat. 
 
La llengua guaraní i la impremta 
La llengua guaraní no tenia transcripció. Gràcies a la iniciativa del pare Ruiz de Montoya, els 
jesuïtes van escriure i van traduir obres a aquests llengua i van crear una màquina per 
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imprimir textos. L’analfabetisme va desaparèixer i va sorgir una producció literària inexistent 
en altres poblacions de la regió.   
 
Un compromís renovat amb els pobles indígenes 
Les idees de l’humanisme cristià que concebia els indígenes com a homes lliures van xocar 
amb el poder absolut de les monarquies del segle XVIII. Els jesuïtes van ser expulsats 
d’Espanya i les colònies el 1767. La desaparició de les reduccions no va posar fi a la tasca 
integradora de la Companyia de Jesús ni amb el seu compromís en favor dels pobles 
indígenes, que ha continuat fins avui. 
 

 
 
 
 
 
 

Del 18 de juny al 14 de setembre de 2014 

 

CaixaForum Barcelona Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 08038 Barcelona 

 

Obert cada dia 

Horaris: 

De dilluns a diumenge, de 10 a 20 h 

Tancat: 25 de desembre, 

1 i 6 de gener  

Horari especial de 10 a 18 h: 

24 i 31 de desembre i 5 de gener 

 

Servei d’Informació de l’Obra Social ”la Caixa” 

De dilluns a diumenge, de 9 a 20 h | Tel. 902 223 040 | www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Entrada gratuïta a l’exposició 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

Sala de Premsa Multimèdia: http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 

 

Departament de Comunicació dels Jesuïtes Catalunya 

Montse Girbau: 686 54 12 95 / mgirbau@jesuites.net / www.jesuites.cat  

http://www.lacaixa.es/obrasocial
mailto:jgarcial@fundaciolacaixa.es
http://www.lacaixa.es/obrasocial
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial
mailto:mgirbau@jesuites.net
http://www.jesuites.cat/
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Madrid, 26 de junio de 2014 (IVICON).- El Capítulo General Extraordinario de la Orden de 
los Ministros de los Enfermos, más conocidos como Religiosos Camilos, que se ha 
celebrado del 16 al 21 de junio en Ariccia (Roma), ha elegido el 60º Superior General para el 
sexenio 2014-2020 en la persona del  P. Léocir Pessini. 

La elección tuvo lugar en primera votación y por mayoría abrumadora; un signo de la unidad 
del Capítulo en la elección del nuevo Superior de la Orden. Con la elección del nuevo 
Superior General, la Orden de los Religiosos Camilos quiere dejar atrás los 
tristes acontecimientos conocidos que han afectado a la Orden en los últimos meses y 
renovar nuestro compromiso en el servicio a las personas que sufren. En una nota publicada 
al finalizar el Capítulo, los Religiosos Camilos expresan “muestra comprensión por el 
malestar experimentado por cada hermano y los que trabajan junto a nosotros. 

Aún estamos experimentando el carácter extraordinario del Capítulo como una llamada, a 
cada religioso y de todas las latitudes, a un renovado sentido de pertenencia, a la unidad y a 
la comunión. En nosotros, miembros del capítulo ha crecido la pasión religiosa y la voluntad 
de revitalizar nuestra vida religiosa camiliana, incluso a través de la elección del nuevo 
gobierno central. 

Hemos experimentado de forma particular la cercanía de la Iglesia, en la presencia de 
algunos de sus miembros relevantes, somos conscientes de su preocupación y estamos 
agradecidos.” 

Además, el Capítulo General de la Orden ha elegido como Consultor General para Asuntos 
Económicos al Hno. José Ignacio Santaolalla Sáez, actual Consejero y Ecónomo de la 
Provincia Española y miembro de su Consejo de Administración. Hasta hoy era el superior 
de la comunidad de Religiosos Camilos de Tres Cantos (Madrid). 

Los Religiosos Camilos finalizan su Capítulo General Extraordinario 
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Mensaje del Capítulo 

Queridos hermanos, miembros de la Gran Familia de S. Camilo y amigos todos, ¡un 
saludo de parte de los Capitulares reunidos en Ariccia! 

La extraordinariedad de este Capítulo general celebrado del 16 al 21 de junio de 2014 nace 
de un hecho doloroso que ha afectado a la Orden en estos últimos meses y ha llevado al 
Superior General a presentar la dimisión de su oficio. 

El Capítulo general extraordinario que hemos celebrado, en representación del Instituto, 
expresa su comprensión por el malestar vivido por todos los hermanos y por aquellos que 
trabajan con nosotros. 

No obstante, experimentamos que la extraordinariedad de este encuentro capitular, ha 
suscitado en los religiosos, de todas las latitudes, un renovado sentido de 
pertenencia, de unidad y de comunión. En nosotros, religiosos capitulares, se han 
reforzado la pasión y la voluntad de revitalizar nuestra vida religiosa camiliana, 
también a través de la elección del nuevo Gobierno central. 

Hemos experimentado la especial proximidad de la Iglesia, en la cercanía de algunos de sus 
exponentes de autoridad y de esta solicitud estamos conscientemente agradecidos. Nos 
sentimos, pues, animados a responder de manera 
concreta a esta maternidad eclesial, potenciando 
el fuego mistérico de nuestro carisma, sobre todo 
en el IV centenario de la muerte del Fundador San 
Camilo. 

Junto con todos los miembros de la gran familia 
camiliana, y con todos aquellos que comparten la 
pasión por el hombre frágil y enfermo (cfr. Mt 
25,36), también nosotros –estimulados por las 
interpelaciones del papa Francisco- deseamos 
cualificar cada vez más nuestro compromiso con las 
necesidades del hombre sufriente y con las nuevas 
emergencias sociales. 

De modo especial animamos a nuestros jóvenes en formación a proseguir el camino 
vocacional con coraje, determinacion y alegría para poner cada vez más corazón en 
sus manos. 

Expresamos nuestro agradecimiento a los miembros de la Consulta saliente, que han sabido 
garantizar serenidad y unidad en la Orden. 

Dirigimos un saludo especial a los enfermos, que siguen siendo para 
nosotros “dueños y señores” –como decía y vivía S. Camilo- y a todos los que desde 
siempre –pero de modo especial en estos meses- no han dejado de sostenernos con 
su estima y su oración. 

Invocamos sobre nosotros y sobre vosotros la bendición del Señor, por la intercesión de S. 
Camilo y de María, Madre y Reina de los Ministros de los Enfermos. 
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Finalitzem 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). 
 

El perdó 
 
(Jn 8, 10-11) “Jesús es posà dret i li digué: - Dona, on són? ¿Ningú no t'ha condemnat? 

Ella va respondre: -Ningú, Senyor. Jesús digué: -Jo tampoc no et condemno. Vés-te'n, i d'ara 
endavant no pequis més”. 

 
Les nostres comunitats religioses, han de ser llocs de perdó i d’acolliment. El perdó que 

Déu ens dóna una vegada i una altra, amb l’oportunitat de començar de nou cada vegada, 
setanta vegades set, indefinidament, és el perdó que Jesús ens dóna i ensenya. “Dona, 
ningú t’ha condemnat?” No, Déu 
no condemna i ens invita al 
perdó. Un perdó que ha de 
començar per saber-nos 
perdonar a nosaltres mateixes, 
acceptant les nostres 
equivocacions, sabent que 
d’elles també en podem 
aprendre. Després hem de saber 
perdonar les qui conviuen entre 
nosaltres i a totes les persones 
que se’ns apropen. En aquest 
nostre món tan escàs de perdó, 
en una societat que no perdona 
les errades, els mals moments, 
els fracassos, nosaltres tenim el 
deure de fer visible el perdó de Déu amb entranyes de misericòrdia. Perdonar vol dir saber 
parar l’altra galta als que ens ofenen. Així hem de desafiar la nostra societat sense perdó: 
amb el mateix perdó de Jesús de qui ens diu el Profeta Isaïes: «Aquí teniu el meu servent, 
que jo sostinc... no crida ni alça la veu, no la fa sentir pels carrers. No trenca la canya 
esquerdada ni apaga el ble que vacil·la”. (Is 42, 2-4) 

 
Així com deia que la compassió ens resulta relativament fàcil, el perdó ja ens costa més 

en el nostre dia a dia. Jean Vanier diu: “en una comunitat ens és molt fàcil judicar i 
condemnar als altres. Cataloguem a les persones amb certs clixés. D’aquesta manera 
privem a l’altre la possibilitat de canviar i de créixer humanament. Jesús ens diu que no 

10 Actituds per ser feliç vivint l’Evangeli en nostre dia a dia 
Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet i…10 
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judiquem ni condemnem. Aquest és el pecat de la vida comunitària. Si judiquem sovint és 
perquè existeix quelcom en nosaltres que no va bé i ens en sentim culpables, però que al 
mateix temps no volem que se’ns vegi. Quan judiquem estem menyspreant als altres; 
aixequem un mur, una barrera. Quan perdonem, aquestes barreres es destrueixen i ens 
apropem als altres”. El perdó és el fruit d’una ànima delicada, és un do que prové de la 
pregària i d’una profunditat de vida. Sols la persona que es sent estimada per Déu pren 
consciència de la seva pròpia misèria i del seu pecat. Això ens obre el cor a la compassió 
fent-nos, cada vegada més semblants a Déu de qui ens diu el salm 102:  
 

 «El Senyor és compassiu i benigne, 
 lent per al càstig, ric en l'amor.»  
 No sempre acusa 
 ni guarda rancúnia sense fi;  
 no ens castiga els pecats com mereixíem, 
 no ens paga com deuria les nostres culpes.  
 El seu amor als fidels és tan immens  
 com la distància del cel a la terra,  
 llança les nostres culpes lluny de nosaltres  
 com l'orient és lluny de l'occident.  
 Com un pare s'apiada dels seus fills, 
 el Senyor s'apiada dels fidels, 
 perquè sap de quin fang ens va formar 
 i es recorda que som pols.  
  
Apotegma 10 
Un germà va preguntar a l’Abba Poemen: 

“Què significa enfadar-se sense causa?” l’Ancià li 
replicà: “Quan el teu germà t’ataca, siguin quins 
siguin els insults, si t’enfades amb ell i no el 
perdones, estàs enfadat sense causa. Encara 
que et tragués l’ull dret o et tallés la ma dreta, si 
t’enfades amb ell i no el perdones, t’hauràs 
enfadat sense causa. No obstant, si veus que el 
teu germà s’aparta de Déu, aleshores sí, 
enutja’t”.  
 
 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 
1. Quines afirmacions del text sobre el perdó m’impacten especialment?  
2. Visc del passat i de les ferides que he rebut o he fet als altres? Tenir un cor nou 

implica obrir-se al perdó. Com visc el perdó en el meu cor? 
3. Sóc conscient que cada vegada que reso el parenostre estic demanant a Déu que 

em perdoni, però que poso com a mesura el perdó que jo atorgo als altres: 
“perdona els nostres deutes com nosaltres perdonem als nostres deutors”? 
 

Compromís personal: “Cadascú intentarà posar en pràctica allò que l’Esperit li suggereixi 
a partir d’aquests ajuts”. Jutjo els altres germans o germanes de la comunitat? Sé 
demanar perdó quan he ofès a algú? Atorgo el perdó de tot cor quan em sento ofès? 
Necessito algun tipus d’ajuda per aprendre a perdonar? 
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Jesús, envoltat dels 

seus deixebles i de molta 
més gent, surt de la ciutat 
cananea de Jericó (Mc 
10,46-52). Vora el camí, 
hi ha assegut un cec que 
demana almoina. Es diu 
Bartimeu. Viu al marge 
del camí. La ceguesa el 
paralitza i li impedeix 
recorre’l. No obstant això, 
sent que passa Jesús i 
comença a cridar, i li 
demana que se’n 
compadeixi. Tothom el 
renya perquè calli, però 
Bartimeu crida encara 

més fort. Jesús s’atura i mana que el portin davant seu. El porta en el camí per iniciar-ne la 
sanació. En saber-se cridat per Jesús, llença el seu mantell, es posa dret d’una revolada i 
se’n va cap al Mestre. Jesús només li pregunta: «Què vols que faci per tu?» La resposta, 
clara: «Rabuni, fes que hi vegi.» Jesús diu: «Vés, la teva fe t’ha salvat.» El guariment implica 
gaudir de la visió i seguir Jesús en el camí. 

La ceguesa l’obliga a viure de l’almoina dels altres. Bartimeu no té vida pròpia. Viu a la 
perifèria, vora el camí. La presència de Jesús li arrenca el desig de posar fi a la seva 
situació, però les persones del seu entorn consideren que és millor que continuï com 
sempre, assegut. Prefereixen veure’l cec i inútil, que vident i lliure. Es tracta de mantenir 
l’statu quo, la situació de tota la vida. Per això el renyen i li manen que calli. Però Jesús sent 
el desig essencial del cor de Bartimeu. El fa cridar davant seu, així els que el renyaven han 
de col·laborar en la guarició. No n’hi ha prou de curar el cec, sinó que també cal intervenir en 
el seu entorn. Es converteixen en missatgers de Jesús els que abans impedien a Bartimeu 
apropar-se al Mestre. La gent mostra una ceguesa espiritual. Jesús està atent a tota mena 
de ceguesa. 

Sempre que Jesús actua, aixeca la persona, la posa dreta, li proporciona autonomia. Així 
pot començar a gaudir de la llibertat, perquè sense ella la feina sobre ell mateix no té sentit. 
Bartimeu hi vol veure. Així no haurà de demanar almoina, es podrà guanyar el pa, recórrer el 
camins i fer la seva vida. Jesús no s’atribueix l’èxit de la conversió ni reclama l’atenció sobre 
ell. Reconeix que el guariment depèn de la fe del cec. Abans Bartimeu seguia el seu pigall o 
les persones que el guiaven. Sempre depenent dels altres. Ara, segueix Jesús en el camí. 
Potser es meravella del paisatge, del cel blau, dels arbres, dels rostres dels homes que 
l’envolten..., però no es despista del que és essencial. Es tracta de seguir Jesús des de la 
llibertat sense que res no el distregui. El seu guariment li permet introduir-se en el camí i 
recorre’l amb esperança. Ara es pot lliurar de ple al seu itinerari espiritual. Els que l’envolten 
també hauran de canviar la manera de pensar i acceptar la seva transformació. Queda 
enrere la imatge de la persona dependent i marginada. Jesús té un altre deixeble. 

Lluís Serra Llansana 

 

Un cec a la vora del camí 
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Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 

1. Vius a la vora del camí sense atrevir-te a recórrer-ho amb valentia i decisió? 
2. Quins són els punts cecs en la teva vida? Tens desitjos profunds de recuperar la 

visió? 
3. Com actues davant la ceguesa dels altres? Els renyes o, per contra, els apropes a 

Jesús per facilitar-los la seva curació?  
4. Seguir a Jesús t'allunya dels altres, et torna insensible davant les seves 

necessitats? Ets conscient que la ceguesa espiritual és pitjor que la ceguesa física? 
5. L'ego encega, la fe retorna la vista. Què significa per a tu, per a la teva comunitat, 

que sense fe no hi ha transformació? 

 
 
 
 
Consol Muñoz 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 
El papa Joan Pau II, recentment canonitzat, en la seva exhortació apostòlica 
Vita consecrata ens va dir que «el mitjà fonamental per alimentar eficaçment 
la comunió amb el Senyor és sens dubte la sagrada litúrgia, especialmente 
la celebració eucarística i la Litúrgia de les Hores » (n. 95 ). 

Transcric uns paràgrafs d’aquest número: «Primer de tot l’eucaristia, que 
“conté tot el bé espiritual de l’Església, és a dir, Crist mateix, la nostra Pasqua i el Pa de 
Vida, que dóna la vida als homes”, cor de la vida eclesial i també de la vida consagrada. Qui 
ha estat cridat a escollir Crist com a únic sentit de la seva vida en la professió dels consells 
evangèlics, com podría no desitjar instaurar amb Ell una comunió cada vegada més íntima 
mitjançant la participación diària en el sagrament que el fa present, en el sacrifici que 
actualitza la seva entrega d’amor al Gòlgota, al banquet que alimenta i sosté el poble de Déu 
pelegrí? Per la seva naturalesa l’eucaristia ocupa el centre de la vida consagrada, personal i 
comunitària. En la celebració del misteri del Cos i la Sang del Senyor es consolida i 
s’incrementa la unitat i la caritat dels qui han consagrat la seva existència a Déu.» 

 Si «la celebració de l’Eucaristia és 
veritablement el centre de tota la vida 
cristiana», com ens diu la instrucció 
Eucharisticum mysterium (n. 6), hi hem 
de posar èmfasi en referir-nos 
particularment a la vida consagrada, 
perquè és cert que els consagrats vivim, 
o intentem viure, la celebració de 
l’Eucaristia com el moment central de la 
nostra jornada, tant a nivell personal 
com comunitari, perquè sabem que 
«cap comunitat cristiana no es basteix si 
no té com a arrel i eix la celebració de la 
Sagrada Eucaristia» (EM 13).  

Com a sagrament, l’Eucaristia ens proporciona l’aliment de les seves dues taules: la de la 
Paraula de Déu i la del Cos i la Sang del Senyor. Després de rebre aquest aliment hem de 
ser sol·lícits, tal com també ens diu l’Eucharisticum mysterium (n. 13), a l’hora de fer bones 

L’eucaristia, centre de la vida consagrada 
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obres, agradar a Déu, viure rectament, entregats a l’Església, practicant el que hem après i 
progressant en el servei de Déu; treballant per impregnar el món de l’esperit cristià i també 
constituint-nos en testimonis de Crist, enmig de la comunitat humana. 

Podríem enumerar moltes realitats que uneixen els membres d’una comunitat, tant en sentit 
espiritual com material, però en concret el que ens interessa al voltant del nostre tema és 
posar èmfasi en el resultat que, en paraules de sant Joan Pau II, obtenim quan la comunitat 
es reuneix al voltant de l’altar per celebrar l’Eucaristia, o sigui, «es referma i creix la nostra 
unitat i la nostra caritat». Aquesta asseveració també ve reflectida en la Sacrosanctum 
Concilium (n. 47) quan manifesta que l’Eucaristia és «sagrament de pietat, signe d’unitat, 
vincle de caritat, banquet pasqual, en el qual rep Crist com a aliment...» 

Si tots els membres d’una comunitat rebem en l’Eucaristia el mateix aliment, Jesucrist, és 
obvi que pel mateix fet també hem de sumar esforços per tendir cap a la nostra unitat en 
l’esperit, i en conseqüència unitat a tots els nivells, i d’aquesta manera col·laborar a realizar 
el que Jesús va demanar al seu Pare: que fóssim «u», com Ell i el Pare ho són (Jn 17,11). 
Tot un programa de vida comunitària, resultat de fer de l’Eucaristia el centre de la nostra 
vida. 

 
 
 
 
El Superior General de los Jesuitas ha presidido en Madrid la celebración que da 
inicio a la nueva Provincia de España de la Compañía de Jesús 

 
Más de 500 jesuitas y colaboradores y 
amigos de la Compañía de Jesús han 
participado esta mañana en una 
Eucaristía presidida por el P. General 
Adolfo Nicolás en el Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo. Durante la 
celebración se ha leído el decreto de 
creación de la nueva Provincia de 
España de la Compañía de Jesús y la 
patente del nombramiento del P. 
Provincial, Francisco José Ruiz Pérez.  

El encuentro ha tenido un carácter 
celebrativo y ha contado con la 

participación, junto al P. General, del Asistente de Europa Meridional, el P. Joaquín Barrero y 
el presidente de la Conferencia Europea de Provinciales, el P. John Dardis, así como el P. 
Elías Royón, que impulsó el proceso de integración. 

En su homilía, el P. General ha pedido a la Compañía de Jesús que afronte con creatividad 
los retos y dificultades que plantea un mundo en el que “vivimos deprisa, con más presión y 
con menos tiempo”.  Y ha añadido que “seguimos necesitando la aportación de todos, no 
podemos prescindir de la sabiduría de nadie”.  

Con esta celebración culmina el proceso de integración de las Provincias de la Compañía de 
Jesús en España en el que se ha estado trabajando de forma progresiva desde 2008 y que 
supone una renovación de la organización interna de los jesuitas en nuestro país. Las cinco 

El P. General, Adolfo Nicolás, pide a los jesuitas creatividad para afrontar 
los nuevos retos 
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Provincias que hasta ahora existían en España se integran, a partir de hoy, en una Provincia 
que se dota de nuevas estructuras para llevar a cabo su labor apostólica. 

Francisco José Ruiz Pérez, nombrado hoy Provincial de España, ha expresado su 
agradecimiento por la presencia y el trabajo apostólico de la Compañía de Jesús. “De toda 
ella, tal y como es”, ha dicho, refiriéndose no sólo a los jesuitas sino también al “laicado 
comprometido con la misión”. 
En especial, el P. Provincial ha 
agradecido la labor de servicio y 
ayuda a los demás que se lleva 
a cabo desde la Compañía de 
Jesús.   

El P. General explica los 
motivos por los que 
presentará su renuncia 

Previamente el P. General 
Adolfo Nicolás ha mantenido 
una entrevista con el Secretario 
de M.C.S. de la Compañía de 
Jesús, Lucas López, en la que 
ha hablado en profundidad 
sobre su experiencia al frente de la Compañía de Jesús, el momento que vive hoy la Iglesia, 
su relación con el Papa Francisco y los motivos de su renuncia, que ya ha anunciado que 
presentará en la próxima Congregación General, prevista para finales de 2016. 

El P. General, que en 2016 cumplirá 80 años, considera que “es un buen momento para 
ofrecer el relevo”. Una decisión que, como él mismo ha explicado, debe tomarse con lucidez. 
Al margen de la elección de un nuevo Superior General, la Congregación General tendrá 
que trabajar para adaptar la misión de la Compañía de Jesús a una realidad que va 
cambiando.   

Durante este diálogo, el P. General ha valorado la creación de la nueva Provincia de España 
y, si bien ha reconocido que el menor número de jesuitas es uno de los motivos por los que 
se inició esta reflexión, ha afirmado también que “el acento está en lo apostólico”, en 
mantener la calidad de los proyectos que lleva a cabo la Compañía. Para la nueva Provincia 
el P. Nicolás lanza dos mensajes: no olvidar la prioridad de servir a los pobres y tener 
capacidad de tratar los problemas con rigor y profundidad.  

Esta entrevista se podrá escuchar de forma 
íntegra próximamente en Magis Radio [link], 
canal de radio on-line de la Compañía de 
Jesús, o ver el vídeo a través del canal 
youtube de Jesuitas.es [link]. 

Nueva organización de los Jesuitas en 
España 

Con la celebración de hoy se da inicio a la 
nueva Provincia de España de la Compañía 
de Jesús. Para su funcionamiento, la 
Provincia se ha dotado de Plataformas 

http://magisradio.blogspot.com.es/
http://www.jesuitas.es/
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Locales y Territoriales, que potenciarán la presencia y la proximidad en cada territorio. Al 
mismo tiempo, se constituyen Sectores en los que trabajarán en red las personas e 
instituciones que se dedican a un mismo ámbito. 

Las Plataformas Apostólicas Locales (PAL) agrupan las diversas actividades o 
instituciones de la Compañía de Jesús de una zona concreta (una ciudad, un barrio o un 
grupo de poblaciones cercanas), que trabajarán bajo la coordinación y animación de un 
Superior Local. En una PAL se encuentran, por ejemplo, comunidades de jesuitas, colegios, 
parroquias, organizaciones sociales, etc. La creación de las PAL responde a la voluntad de 
potenciar la presencia y el trabajo cercano a la gente y a sus necesidades. Además, la 
Compañía de Jesús en España contará con dos Plataformas Territoriales (PAT) que, 
atendiendo a las peculiaridades culturales y lingüísticas de cada territorio, corresponden a 
las actuales Provincias Tarraconense (Cataluña) y Loyola (País Vasco y Navarra). En cada 
una habrá un Delegado Territorial nombrado por el Superior General.  

Por otro lado, las instituciones, actividades y proyectos de la Compañía de Jesús se 
organizarán en cinco Sectores Apostólicos, para potenciar el trabajo en red. Éstos son: 
educación, universidades, social, pastoral y formación de los jesuitas. Las plataformas 
sectoriales permiten abordar los retos comunes, compartiendo experiencias, profundizando 
en la reflexión y sumando esfuerzos entre las obras de un mismo ámbito.  

 
 
 
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 

Iniciatives i suggeriments per a l’Any de la Vida Consagrada 
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El pasado sábado 14 de junio los novicios de la 
Orden de la Merced y las Novicias de la Pureza de 
María realizaron una excursión por la ruta del Cister, 
como alumnos del Centre De Vida Religiosa I 
Espiritualitat, visitando los monasterios de Poblet y 
SantesCreus. 

En el Monasterio de Poblet fueron atendidos por 
Francesc Martínez, monje de la orden Cisterciense, 
quien realizo una breve charla sobre el llamado a la 
vida religiosa y cuál es el funcionamiento del 
monasterio, y como el mismo ha ido variando a lo 
largo de los años. De forma posterior a la pequeña 
charla los novicios hicieron un tour por el monasterio 
en el cual se les fue explicando la historia del mismo. 
Ya avanzada la mañana celebraron una eucaristía 
en la capilla del Santísimo, en un ambiente 
acompañado de silencio, recogimiento, oración y 
alegría. 

Después de una mañana intensa a nivel cultural y 
espiritual, se retiraron al campo a comer y a 
compartir juegos y risas. 

Llegada la tarde partieron a Santes Creus para 
visitar otro monasterio. Y ahí concluir la visita. 

Novicis i novícies del CEVRE fan una ruta del Císter 



17 
 

 

 
 

 (Laura Mor – CR - 23/06/2014) “És important estar atents a les necessitats no cobertes, 
estar atents als més petits de l'evangeli, com diu el papa Francesc”. Són paraules de la 
germaneta de l'Assumpció Montserrat Baró, fundadora i presidenta de l'Associació 
Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH). L'entitat celebra aquest dimecres 
vint anys de treball integral i rigorós per millorar la vida de les persones amb intel·ligència 
límit. L'acte tindrà lloc dimecres a la sala d'actes de l'Associació, al carrer Milà i Fontanals, a 
les set de la tarda, i comptarà una actuació de la soprano Begonya Alberdi i la presència 
d'Asha Miró, entre d'altres. 

La religiosa Montserrat Baró, psicòloga i infermera, en la seva activitat professional va 
detectar reiteradament casos de joves que entre els tretze i els catorze anys –moment en 
què s'exigeix el raonament abstracte a l'escola– no seguien les classes i acabaven 
abandonant els estudis. Eren joves amb un coeficient intel·lectual entre 80 i 90, i formaven 
part d'un col·lectiu ignorat pel fet de no tenir una disminució reconeguda. Quan Baró va 
apostar per fundar ACIDH volia cobrir un buit social d'atenció a aquests nois i noies, i fer-ho 

de manera professional i 
integral, atenent el diagnòstic, 
l'educació, l'oci, la reinserció 
laboral i l'habitatge. 

"Des d'ACIDH hem intentat 
atendre els més petits de 
l'evangeli", diu la seva 
fundadora. Així va néixer 
'Associació l'any 1994. Llavors 
Baró va ser aconsellada pel 
cardenal Narcís Jubany i el 
patronat actual està integrat 
per l'arquebisbe 
d'Urgell Joan-Enric Vives, el 

benedictí Joan Carles Elvira Husé en representació de l'Abadia de Montserrat, el marista i 
secretari de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, entre d'altres. Baró considera 
que el cristianisme els defineix, però que tant l'associació com la fundació que conformen 
ACIDH són volgudament aconfessionals. 

“Mai m'hauria imaginat la bona resposta que hem rebut al llarg d'aquests anys”, reconeix 
l'actual presidenta. Aquest projecte l'ha ajudat a madurar la seva fe i diu sense embuts que 
“aquest projecte no és meu”. Per això, continua dient: “He de donar les gràcies a les 
persones que han anat pujant al carro”, i en primer lloc hi posa Déu: “Jo hi crec molt en la 
providència, és el meu pal de paller”. 

ACIDH atén avui unes sis-centes persones amb un objectiu molt definit: “Volem que puguin 
arribar a ser ciutadans normals”, diu Baró. I per a fer-ho compten amb una escola d'Educació 
Secundària –l'Escola Vida Montserrat–, un centre de Psicologia per al diagnòstic, un centre 
de reinserció laboral, un esplai, un club social per a adults, una àrea d'esports i residències 
mixtes i habitatges per a parelles. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/58881 

"Des d'ACIDH hem intentat atendre els més petits de l'evangeli" 

http://www.acidh.org/
http://www.acidh.org/images/stories/enllac/Enllac_1_Juny_2013.pdf
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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 mes 
d'octubre passat 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. 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 i també hi haurà una part musical amb el 
cantant Natxo Tarrés. La dibuixant Pilarín Bayés 
també ha donat suport a l’acte amb una il•lustració. 
L'acte tindrà lloc el dilluns 7 de juliol, a les 19.30h, a 
l’auditori del centre CaixaForum (Av. Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 6-8, Barcelona). 

Recés a Sant Pere de les Puel·les 

Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic 
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III Asamblea Comunidades 

DEIC 
Dominicas de la Enseñanza 

de la Inmaculada 
Concepción 

 
Con el deseo de vivir una 
experiencia de comunión y 
encuentro entre las distintas  
Comunidades DEIC, la 
Congregación de Dominicas 
de la Enseñanza de la 
Inmaculada Concepción 
celebraremos la III 
Asamblea de Comunidades 
DEIC en Lardero (Logroño), 
del 3 al 5 de julio.   

Nos encontraremos unas 100 
personas, entre laicos y 
hermanas de distintos 
lugares de España, Ecuador 
y Mozambique que, desde el 
2006, estamos realizando un 
proceso de compartir nuestro 
carisma dominicano: 
espiritualidad, comunidad y 
misión.   

El lema que  nos unirá a 
todos será: “La Fraternidad, 
el gran Sueño de la 
Humanidad”. Nos acompa-
ñará Jesús Galdeano O.P. 
que guiará la reflexión y el 

diálogo compartido, donde entre todos buscaremos nuevos retos  y dibujaremos los caminos 
a recorrer.  

En la  Asamblea disfrutaremos de momentos de oración comunitaria y celebraremos la 
alegría de vivir en comunidad. En un panel de experiencias, algunos laicos y hermanas 
ofrecerán su experiencia personal de este camino recorrido dentro de las Comunidades 
DEIC y cómo se va desplegando este Proyecto a nivel Congregación y en cada uno de los 
continentes. Seguiremos caminando juntos para descubrir, a la luz del Espíritu, los sueños 
que buscan tener un hueco en el futuro de nuestras comunidades y de nuestro mundo.   

No faltarán los espacios lúdicos  y festivos donde nos acercaremos a las diferentes culturas  
y nos enriqueceremos mutuamente.  

De la escucha de unos a otros surgirán nuevas propuestas que nos conducirán a consolidar 
el Proyecto Comunidades DEIC viviendo la Fraternidad al estilo de Domingo de Guzmán.  
 

III Asamblea Comunidades DEIC 
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San Juan de Dios inicia una campaña en Redes Sociales para dar a conocer el 
programa de Hermanamiento con centros asistenciales de África y Latinoamérica  
 

 Con el objetivo de divulgar la amplia labor que desarrollan los centros de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en la Provincia de Aragón – San Rafael con otros 
hospitales y albergues de la 
misma institución ubicados en 
África y Latinoamérica, el 
próximo lunes se pondrá en 
marcha una campaña a través de 
Facebook y Twitter que permitirá 
profundizar en estos programas 
de cooperación internacional.  
 
La Orden de San Juan de Dios 
entiende la cooperación 
internacional como un intercambio 
entre iguales, mutuo y enriquecedor 
para todos, que pretende fomentar 
el desarrollo y lograr la erradicación 
de la pobreza. Cada uno desde su 
compromiso, profesionales, 
cooperantes, Hermanos, voluntarios y benefactores hacen posible que se puedan llevar a 
cabo múltiples programas de acción en los ámbitos más desfavorecidos y mantener 
proyectos asistenciales en los países más empobrecidos. Los programas de Hermanamiento 
de los centros de la Provincia de Aragón – San Rafael es una prueba de este compromiso 
solidario.  
Durante dos semanas se divulgaran iniciativas y testimonios de los 12 programas de 
Hermanamiento que se están desarrollando actualmente:  
 
AFRICA  

 Hospital Maternoinfantil Sant Joan de Déu - St. John of God Missionary Hospital 
(Sierra Leona)  

 Campus Docent Sant Joan de Déu - School of Nursing de Mabesseneh/Lunsar (Sierra 
Leona)  

 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Dalal Xel Thiès i Fatick (Senegal)  

 Fundació Althaia - Hôpital Raquel Bruc de Yemessoa (Camerun)  

 Fundació Althaia - Hôpital Saint Jean de Dieu de Thiès (Senegal)  
 
AMÉRICA LATINA  

 Fundación Instituto San José - Hogar San Rafael de La Habana (Cuba)  

 Hospital San Juan de Dios Zaragoza - Centro Asistencial Hogar Padre Olallo de 
Camagüey (Cuba)  

 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital Sanatorio de San Juan de Dios de La 
Habana (Cuba)  

 Sant Joan de Déu Serveis Socials – Barcelona - Fundación San Juan de Dios México, 
A.C. en el Municipio de Guadalajara, Estado de Jalisco (México)  

San Juan de Dios inicia una campaña en Redes Sociales 
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 Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital Cristo de las Américas de Sucre (Bolivia)  

 Fundación Jesús Abandonado - Centro de reposo y albergue San Juan de Dios de 
Quito (Ecuador)  

 Campus Docent Sant Joan de Déu - Radio Cutivalú en Piura (Perú)  
 
La campaña se podrá seguir en Facebook: https://www.facebook.com/OHSanJuandeDios y 
Twitter: https://twitter.com/OHSanJuandeDios, así como en nuestra página web: 
www.ohsjd.es 
 
 
 

 

EE1 
 Dates: 21 a 27 de juliol de 2014, dl.-dg. 

 

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

 

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Exercicis espirituals – Estiu 2014 

COMPLET 
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(Laura Mor –CR - 25/06/2014) Quan les germanes oblates acompanyen dones que viuen 
situació de vulnerabilitat posen l'accent en teixir complicitats. Ho explica la 
germana Lourdes Perramon, que va ser escollida el mes de setembre com a superiora 
general de les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor i que en aquesta aquesta 
entrevista a CatalunyaReligió assenyala els reptes que afronta la congregació. 

En el darrer capítol general, les oblates es van plantejar “resignificar la vida comunitària”. 
Una vida marcada pel seguiment de Jesús i que es concreta en la transformació social al 
carrer. En el seu cas, es basa en l'atenció integral al costat de les dones que viuen del seu 
treball amb la prostitució. 

Tal com diu Perramon, el plantejament de la missió de la família oblata passa per 
reconèixer la fortalesa i el potencial de la majoria de dones que viuen de la prostitució: “És 
en el potencial humà que estem en relació d'igualtat”. 

En el vídeo la germana reivindica també el paper de la vida religiosa que considera “la 
gran desconeguda” i aprofita per explica el lligam vital que l'uneix amb el barri del Raval de 
Barcelona, on hi va viure vint anys. 

Precisament, a l'avinguda Drassanes, molt a prop d'espais tan vinculats a la prostitució 
com el carrer d'en Robador, hi tenen el Lloc de la Dona, que s'ha convertit en espai de 
referència. Des d'aquí les oblates han impulsat projectes com Dona Kolors, una marca 
tèxtil amb garantia social que permet millorar la situació vital de les dones que hi 
participen. En aquest sentit, lees oblates coincideixen amb d'altres congregacions quan 
busquen finançament alternatiu a les subvencions i ajuts públics per tal de finançar els 
seus projectes socials. 

Lourdes Perramon: “El potencial humà ens fa iguals a les dones que 
exerceixen la prostitució” 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/46492
http://www.catalunyareligio.cat/articles/46492
http://www.llocdeladona.org/
http://www.catalunyareligio.cat/veurelafe/16-07-2013/dona-kolors-marca-social-fa-productes-t-xtils-amb-43818
http://www.catalunyareligio.cat/articles/53116
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Lourdes Perramon (Manresa, 1967) aviat farà vint-i-cinc anys que forma part d'aquesta 
congregació religiosa. Durant aquest temps ha viscut en diverses comunitats a Tarragona, 
Barcelona i a Madrid. En aquesta darrera ciutat resideix des que va ser escollida com a 
principal representant de les oblates. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/58973 

 

 
 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
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Per al proper curs...  

Avui, primer dia sense l’alumnat a l’escola, volem aprofitar per ampliar algunes 
informacions ja avançades a les assemblees de titulars i directors de fa uns dies sobre 
activitats i iniciatives de la FECC que poden ser del vostre interès. Són activitats per al 
proper curs, però cal preveure’n la participació amb temps. I ara és el moment.  

Les Escoles de Formació (Escola de Directius, Escola de Pastoral i Escola de 
Tutors)  

El proper dilluns, 30 de juny, finalitza el primer termini per a la inscripció a l’Escola de 
Directius i l’Escola de Pastoral. Per a l’Escola de Tutors finalitzarà l’1 de setembre. 
Aquest termini és important, ja que determinarà la possibilitat o no de la realització en 
funció de l’assoliment d’un nombre mínim d’alumnes.  

L’Escola de Directius ja està pràcticament garantida amb els inscrits que hi ha a hores 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 518 25|06|2014 

 

Memòria Fundació Privada Tutelar ACIDH 2013 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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d’ara, però no pas l’Escola de Pastoral, que dependrà del nombre de participants que 
assoleixi el dilluns 30.  

Altres propostes de formació de la FECC: novetats per al 14-15  

Com sabeu, fem un esforç constant d’identificació de necessitats formatives i de propostes 
per tal d’atendre-les. Això no treu que, juntament amb propostes formatives que ja 
gaudeixen d’una tradició i són ben conegudes per tots vosaltres, cada any hi hagi novetats.  

El proper curs reforçarem les línies de formació en Tutoria, Administració i gestió, 
Habilitats directives i Sistemes de gestió per la millora. També llancem una nova 
iniciativa, el Total English for Teachers, un programa de formació pensat específicament 
perquè els educadors i el personal de les Escoles Cristianes puguin millorar el seu 
anglès sense que importi d’on siguin ni el nivell del qual parteixin.  

Aquestes propostes les presentarem amb més deteniment en una sessió informativa el 
proper divendres 4 de juliol.  

Fer emergir les bones pràctiques: premis i concursos  

En el fecc informa d’avui fem referència als diversos premis que convoquem des de 
l’Escola Cristiana de Catalunya. Cadascun respon a un determinat context i té unes 
motivacions específiques, però el conjunt pretén ajudar a fer emergir les bones 
pràctiques que es desenvolupen a les escoles cristianes.  

Sovint encoratgem la participació vostra i de l’alumnat en certàmens i convocatòries 
diverses. Ultra el valor que pugui tenir el premi, la mera participació ja és un aprenentatge. 

Avui, però, destaquem iniciatives que atenyen 
més el professorat i, en el cas dels concurs 
fotogràfic FEAC, a les famílies.  

Projectes Telemàtics de la FECC  

Des de fa anys, la FECC ofereix Projectes 
Telemàtics adreçats a grups classe per tal de 
facilitar-hi la iniciació, ja que són propostes molt 
pautades i amb una coordinació des de la 
FECC.  

Per al proper curs, tornem a oferir 6 projectes 
adaptats a diversos nivells educatius. Cal fer 
notar, però, un canvi en el projecte 
Montserrat, que està adreçat només a grups 
classe de 2n i 3r de primària.  

El dijous 4 de setembre convocarem una 
sessió informativa per presentar tots 6 
projectes, les seves característiques i 

condicions de participació. A partir de l’endemà, 5 de setembre, es podrà fer la 
inscripció de grups classe per participar en els projectes.  

Escola Multilingüe: saps tots els recursos que posem al teu abast?  

Fa vuit anys que va néixer el projecte Escola Multilingüe amb l’objectiu d’augmentar les 
hores d'exposició dels alumnes a la llengua estrangera. Avui, moltes de les iniciatives 
endegades, com el pioner Programa Auxiliars de Conversa (PAC), ja estan ben 
consolidades, però també es van oferint noves propostes per fer avançar vers aquest 
objectiu a totes les escoles cristianes.  
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Per al proper curs, entre les novetats, esmentem novament el Total English for 
Teachers, el programa de formació per assolir un nivell bàsic de coneixement de 
l’anglès entre el professorat.  

Per informar a bastament de totes les propostes emmarcades en el projecte Escola 
Multilingüe, convoquem una sessió informativa el dimecres, dia 3 de setembre, a les 
16.30 h. 

 
 
 
Jaume Vives és un estudiant de 
Periodisme que va decidir passar 
vuit dies vivint al centre de 
Barcelona com un sense llar. Va 
dormir en caixers, va fer els àpats 
en menjadors socials i va passar 
hores i hores pels carrers i places. 
“Signes dels temps” entrevista 
Jaume Vives, estudiant de la 
Universitat Abat Oliba i autor del 
llibre “Pobres pobres: 8 dies vivint 
al carrer”. 
 

Altres temes: 
- Conversa amb Eudald Vendrell, advocat i nou president de Justícia i Pau a Barcelona.  
- Notícia sobre els actes de celebració dels 10 anys de la diòcesi de Terrassa.  

 
Data: 29 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 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

TV3 Signes dels temps: «Vuit dies vivint al carrer» 

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

    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  
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18 octubre  
22 novembre  

7 febrer 
14 març 

 
 
 
 

    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: encara sense determinar 

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

 

Jornades de Formació Permanent per anotar a l’agenda 
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Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 

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

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

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

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

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

 

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