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 Traducción al castellano de la entrevista concedida a la 
periodista italiana Franca Giansoldati (Il Messaggero)   

 
La cita es en Santa Marta, por la tarde. Una rápida 
comprobación y un guardia suizo me hace acomodar en 
una pequeña salita. Seis butacas verdes de terciopelo un 
poco liso, una mesita de madera, un televisor de esos 
antiguos, con la barriga. Todo en perfecto orden, el 
mármol enlucido, algún cuadro. Podría ser una sala de 
aspecto parroquial, una donde se va para pedir un consejo o para hacer los documentos 
matrimoniales. 
 
Francisco entra sonriendo: “¡Finalmente! Yo la leo y ahora la conozco”. Me pongo colorada. 
“Yo en cambio le conozco y ahora le escucho”. Se ríe. Se ríe a gusto el Papa, como hará 
otras veces en esa hora y pico de conversación sin tapujos. Roma con sus problemas de 
megápolis, la época de cambios que debilitan la política, la dificultad al defender el bien 
común; la reapropiación por parte de la Iglesia de los temas de la pobreza y de la solidaridad 
(“Marx no inventó nada”), el lamento ante la degradación de las periferias del alma, el 
resbaloso abismo moral en el que se abusa de la infancia, se tolera la mendicidad, el trabajo 
infantil y, no en último lugar, la explotación de las baby prostitutas de ni siquiera quince años. 
Y clientes que podrían ser sus abuelos; “pedófilos”: el Papa los define precisamente así. 
Francisco habla, explica, se interrumpe, vuelve. Pasión, dulzura, ironía. Un hilo de voz, 
parece acunar las palabras. Las manos acompañan el razonamiento, las entrelaza, las 
suelta, parecen diseñar geometrías invisibles en el aire. Está en magnífica forma a pesar de 
los rumores sobre su salud. 

Papa Francisco:  
“Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres” 
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- Es hora del partido Italia-Uruguay. Santo Padre, ¿usted a quien apoya? 
Ah, yo por nadie, de verdad. Prometí a la presidenta de Brasil (Dilma Roussef ndr) 

permanecer neutral. 
 
- ¿Empezamos por Roma? 
Pero ¿sabe que yo no conozco Roma? 
Piense que la Capilla Sixtina la vi por 
primera vez cuando tomé parte en el 
conclave que eligió a Benedicto XVI (2005 
ndr). Ni siquiera he  estado en los museos. 
El hecho es que como cardenal no venía 
mucho. Conozco Santa María la Mayor 
porque iba siempre allí. Y después a San 
Lorenzo Extramuros adonde fui para las 
confirmaciones cuando estaba don 
Giacomo Tantardini. Obviamente conozco 

la Piazza Navona porque siempre me alojaba en via della Scrofa, allí detrás. 
 
 - ¿Hay algo de romano en el argentino Bergoglio? 
Poco y nada. Yo soy más piamontés, esas son las raíces originales de mi familia. Pero estoy 
empezando a sentirme romano. Quiero ir a visitar el territorio, las parroquias. Estoy 
descubriendo poco a poco esta ciudad. Es una metrópolis bellísima, única, con los 
problemas de las grandes metrópolis. Una ciudad pequeña posee una estructura casi 
univoca, una metrópolis, en cambio, comprende siete u ocho ciudades imaginarias 
superpuestas, a varios niveles. También a nivel 
cultural. Pienso por ejemplo en las tribus 
urbanas de los jóvenes. Es así en todas las 
metrópolis. En noviembre haremos en Barcelona 
un congreso dedicado precisamente a la 
pastoral de las metrópolis. En Argentina se han 
promovido intercambios con México. Se 
descubren muchas culturas entrecruzadas, pero 
no tanto a causa de las migraciones, sino porque 
se trata de territorios culturales transversales, 
hechos de pertenencias propias. Ciudades en la ciudad. La Iglesia debe saber responder 
también a este fenómeno. 
 
- ¿Por qué usted, desde el principio, ha querido subrayar tanto la función del Obispo 
de Roma? 
El primer servicio de Francisco es este: ejercer de obispo de Roma. Todos los títulos del 
Papa, Pastor universal, Vicario de Cristo etc, los tiene precisamente porque es Obispo de 
Roma. Es la elección primaria. La consecuencia del primado de Pedro. Si mañana el Papa 
quisiera ser obispo de Tivoli, esta claro que me echarían. 
 
- Hace cuarenta años, con Pablo VI, el Vicariato promovió el congreso sobre los 
problemas de Roma. Surgió el cuadro de una ciudad en la que quien tenía mucho, 
tenía lo mejor, y quien tenía poco, lo peor. Hoy, en su opinión, ¿cuáles son los males 
de esta ciudad? 
Son los de las metrópolis, como Buenos Aires. Quien aumenta los beneficios, y quien es 
cada vez más pobre. No sabía de ese congreso sobre los problemas de Roma. Son 
cuestiones muy romanas, y yo entonces tenía 38 años. Soy el primer Papa que no ha 
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tomado parte en el Concilio y el primero que ha estudiado la teología después del Concilio y, 
en ese tiempo, para nosotros la gran luz era Pablo VI. Para mi la Evangelii Nuntiandi sigue 
siendo un documento pastoral nunca superado. 
 
- ¿Existe una jerarquía de valores que respetar en la gestión de la cosa pública? 
Cierto. Tutelar siempre el bien común. La vocación para cualquier político es esta. Un 
concepto amplio que incluye, por ejemplo, la custodia de la vida humana, su dignidad. Pablo 
VI solía decir que la misión de la política es una de las formas más altas de caridad. Hoy el 
problema de la política – no hablo solo de Italia sino de todos los países, el problema es 
mundial – es que se ha desvalorizado, arruinada por la corrupción, por el fenómeno de las 
comisiones. Me viene a la mente un documento que publicaron los obispos franceses hace 
15 años. Era una carta pastoral que se titulaba: Rehabilitar la política, y afrontaba 
precisamente este argumento. Si no hay servicio en la base, tampoco se puede entender la 
identidad de la política. 
 
 - Usted ha dicho que la corrupción huele a podrido. Ha dicho que la corrupción social 
es fruto de un corazón enfermo y no sólo de condiciones externas. No habría 
corrupción sin corazones corrompidos. El corrupto no tiene amigos sino idiotas útiles. 

¿Nos lo explica mejor? 
Hablé dos días seguidos de 
este argumento porque 
comentaba la lectura de la 
Viña de Nabot. A mi me gusta 
hablar de las lecturas del día. 
El primer día afronté la 
fenomenología de la 
corrupción, el segundo día de 
cómo acaban los corruptos. 
El corrupto, en todo caso, no 
tiene amigos, sólo tiene 
cómplices. 
 
 - Según usted ¿se habla 
tanto de la corrupción 
porque los mass media 

insisten demasiado en el argumento, o porque de hecho se trata efectivamente se 
trata de un mal endémico y grave? 
No, por desgracia es un fenómeno mundial. Hay jefes de Estado en la cárcel precisamente 
por eso. Me he preguntado mucho, y he llegado a la conclusión de que muchos males 
aumentan sobre todo durante los cambios de época. Estamos viviendo no tanto en una 
época de cambios, sino en un cambio de época. Y por tanto se trata de un cambio de 
cultura; precisamente en esta fase emergen cosas de este tipo. El cambio de época alimenta 
la decadencia moral, no solo en la política, sino en la vida financiera o social. 
 
 - Tampoco los cristianos parecen brillar por su testimonio... 
Es el ambiente el que facilita la corrupción. No digo que todos sean corruptos, pero creo que 
es difícil permanecer honrado en la política. Hablo de todo el mundo, no de Italia. Pienso 
también en otros casos. A veces hay personas que querrían hacer las cosas claras, pero se 
encuentran en dificultad y es como si fueran fagocitadas por un fenómeno endémico, a 
varios niveles, transversal. No porque sea la naturaleza de la política, sino porque en un 
cambio de época las presiones hacia una cierta deriva moral se hacen más fuertes. 
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- ¿A usted le asusta más la pobreza moral o material de una ciudad? 
Me asustan ambas. A un hambriento, por ejemplo, puedo ayudarlo a que no tenga más 
hambre, pero si ha perdido el trabajo y no encuentra ocupación, tiene que ver con otra 
pobreza. Ya no tiene dignidad. Quizás pueda ir a Caritas y traerse a casa un paquete de 
comida, pero experimenta una pobreza gravísima que arruina el corazón. Un obispo auxiliar 
de Roma me ha contado que muchas personas van a los comedores y a escondidas, llenos 
de vergüenza, se llevan a casa comida. Su dignidad se ve progresivamente depauperada, 
viven en un estado de postración. 
 
- Por las calles consulares de Roma se ven chicas de apenas 14 años a menudo 
obligadas a prostituirse ante la indiferencia general, mientras que en el metro se 
asiste a la mendicidad de los niños. ¿La Iglesia es aún levadura? ¿Se siente impotente 
como obispo a esta degradación moral? 

 Siento dolor. Siento enorme dolor. La explotación de los niños me hace sufrir. También en 
Argentina es lo mismo. Para algunos trabajos manuales se usan niños porque tienen las 

manos más pequeñas. 
Pero los niños son 
también explotados 
sexualmente, en 
hoteles. Una vez me 
advirtieron que en una 
calle de Buenos Aires 
había niñas prostitutas 
de 12 años. Me informé 
y efectivamente era así. 
Me hizo daño. Pero aún 
más ver que se 
paraban autos de gran 
cilindrada conducidos 
por ancianos. Podían 
ser sus abuelos. Hacían 

subir a la niña y le pagaban 15 pesos que después servían para comprar los deshechos de 
la droga, el “paquete". Para mi estas personas que hacen esto a las niñas son pedófilos. 
Sucede también en Roma. La Ciudad eterna que debería ser un faro en el mundo es espejo 
de la degradación moral de la sociedad. Pienso que son problemas que se resuelven con 
una buena política social. 
 
- ¿Qué puede hacer la política? 
 Responder de forma clara. Por ejemplo con servicios sociales que sigan a las familias para 
entender, acompañándolas para salir de situaciones duras. El fenómeno indica una 
deficiencia de servicio social en la sociedad. 
  
- Pero la Iglesia está trabajando muchísimo... 
Y debe seguir haciéndolo. Hay que ayudar a las familias en dificultad, un trabajo en aumento 
que impone el esfuerzo común. 
 
 -En Roma cada vez más jóvenes no van a la Iglesia, no bautizan a los hijos, no saben 
siquiera hacer el signo de la cruz. ¿Qué estrategia hace falta para invertir esta 
tendencia? 
La Iglesia debe salir a las calles, buscar a la gente, ir a las casas, visitar a las familias, ir a 
las periferias. Nos ser una iglesia que sólo recibe, sino que ofrece. 
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- Y los párrocos no deben poner bigudíes a las ovejas... 
(Ríe) Obviamente. Estamos en un momento de misión desde hace una decena de años. 
Debemos insistir. 
  
- ¿Le preocupa la cultura de la denatalidad en Italia? 
Pienso que hay que trabajar más por el bien común de la infancia. Formar una familia es una 
tarea grande, a veces no es suficiente el sueldo, no se llega a fin de mes. Se tiene miedo a 

perder el trabajo 
o a no poder 
pagar el 
alquiler. La 
política social 
no ayuda. Italia 
tiene una  tasa 
bajísima de 
natalidad, 
España lo 
mismo. Francia 
va un poco 
mejor pero la 
tasa también es 
baja. Es como si 
Europa se 
hubiera 

cansado de ser mamá, prefiriendo ser abuela. Mucho depende de la crisis económica y no 
solo de una deriva cultural marcada por el egoísmo y el hedonismo. El otro día leía una 
estadística sobre los criterios de gasto de la población a nivel mundial. Después de la 
alimentación, vestidos y medicinas, tres elementos necesarios, siguen la cosmética y los 
gastos para los animales domésticos. 
 
- ¿Cuentan más los animales que nos niños? 
Se trata de otro fenómeno de degradación cultural. Esto porque la relación afectiva con los 
animales es más fácil, más programable. Un animal no es libre, mientras que tener un hijo es 
algo complicado. 
 
- ¿El Evangelio habla más a los pobres o a los ricos para que se conviertan? 
La pobreza está en el centro del Evangelio. No se puede entender el Evangelio sin entender 
la pobreza real, teniendo en cuenta que existe también una pobreza bellísima del espíritu: 
ser pobre ante Dios porque Dios te llena. El Evangelio se dirige indistintamente a los pobres 
y a los ricos. Y habla tanto de pobreza como de riqueza. No condena de hecho a los ricos, si 
acaso a las riquezas cuando son idolatradas. El dios dinero, el becerro de oro. 
 
- Usted pasa por ser un Papa comunista, pauperista, populista. The Economist, que le 
ha dedicado una portada, afirma que habla como Lenin. ¿Se reconoce en estos 
modelos? 
Yo digo solo que los comunistas nos han robado la bandera. La bandera de los pobres es 
cristiana. La pobreza están en el centro del Evangelio. Los pobres están en el centro del 
Evangelio. Tomemos Mateo 25, el protocolo sobre el que seremos juzgados: tuve hambre, 
tuve sed, estuve en la cárcel, estaba enfermo, desnudo. O miremos a las Bienaventuranzas, 
otra bandera. Los comunistas dicen que todo esto es comunista. Sí, como no, veinte siglos 
después. Así que cuando hablan, se les podría decir: pero vosotros sois cristianos (se ríe). 
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- Si me permite una crítica. 
Cierto... 
  
- Usted quizás habla poco de las mujeres, y cuando habla de ellas afronta el 
argumento sólo desde el punto de vista de la maternidad, la mujer esposa, la mujer 
madre, etc. Y sin embargo, las mujeres hoy presiden estados, multinacionales, 
ejércitos. En la Iglesia, según usted, ¿las mujeres qué puesto ocupan? 
Las mujeres son lo más bello que Dios ha hecho. La Iglesia es mujer. Iglesia es una palabra 

femenina. No se puede 
hacer teología sin esta 
femineidad. De esto, 
usted tiene razón, no se  
habla bastante. Estoy de 
acuerdo en que se debe 
trabajar más sobre la 
teología de la mujer. Lo 
he dicho y se está 
trabajando en este 
sentido. 
 
- ¿No entrevé una 
cierta misoginia de 
fondo? 
El hecho es que la mujer 
fue tomada de una 
costilla… (se ríe con 

ganas). Bromeo, lo mío es una broma. Estoy de acuerdo en que se debe profundizar más en 
la cuestión femenina, de lo contrario no se puede entender a la misma Iglesia. 
 
- ¿Podemos esperar de usted decisiones históricas, como una mujer presidiendo un 
dicasterio?, no digo el del clero... 
(Se ríe) Bueno, muchas veces los curas acaban bajo la autoridad de las perpetuas... 
 
- En agosto usted irá a Corea. ¿Es la puerta a China? ¿Está usted apuntando a Asia? 
A Asia iré dos veces en seis meses. A Corea en agosto para encontrar a los jóvenes 
asiáticos. En enero a Sri Lanka y Filipinas. La Iglesia en Asia es una promesa. Corea 
representa mucho, tiene a las espaldas una historia bellísima, durante dos siglos no tuvo 
sacerdotes y el catolicismo avanzó gracias a los laicos. Ha habido también mártires. En 
cuanto a China, se trata de un desafío cultural grande. Grandísimo. Y está el ejemplo de 
Matteo Ricci que hizo mucho bien... 
 
- ¿A dónde va la Iglesia de Bergoglio? 
Gracias a Dios no tengo ninguna Iglesia, sigo a Cristo. No he fundado nada. Desde en punto 
de vista del estilo, no he cambiado de cómo era en Buenos Aires. Sí, quizás alguna cosilla, 
porque se debe, pero cambiar a mi edad habría sido ridículo. Sobre el programa, en cambio, 
sigo lo que los cardenales han pedido durante las congregaciones generales antes del 
conclave. Voy en esa dirección. El Consejo de los ocho cardenales, un organismo externo, 
nace de allí. Había sido pedido para que ayudara a reformar la curia. Cosa por otro lado 
nada fácil, porque se da un paso, pero luego surge que hay que hacer esto o aquello, y si 
antes había un dicasterio después se hacen cuatro. Mis decisiones son el fruto de las 
reuniones preconclave. No he hecho nada solo. 
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 - Una aproximación democrática... 
Han sido decisiones de los cardenales. No sé si es una aproximación democrática, diría más 
sinodal, aunque la palabra para los cardenales no es apropiada. 
  
- ¿Qué desea a los romanos para el día de los patrones San Pedro y San Pablo? 
Que sigan siendo buenos. Son muy simpáticos. Lo veo en las audiencias y cuando voy a las 
parroquias. Les deseo que no pierdan la alegría, la esperanza, la confianza a pesar de las 
dificultades. También el dialecto romano es hermoso. 
 
- Wojtyla aprendió a decir, volemose bene, damose da fa'. ¿Ha aprendido usted alguna 
frase en dialecto romano? 
Por ahora poco. Campa e fa' campa' (Vive y deja vivir, ndt.). (Naturalmente, se ríe). 
  
www.aleteia.org 
 

 
 
 

El Lloc de la Dona- Dona Kolors. 

 
El projecte Dona Kolors del Lloc de la Dona, de les Germanes Oblatas de Barcelona, ha estat 
premiat pel Diari El Períodico, amb la distinció de millor iniciativa social de 2013. 
El projecte Dona Kolors ofereix una alternativa laboral a les dones que estan en situació 
d'exclusió social, a través de la costura. Es confeccionen productes artesanals amb teles 
africanes, com a bosses, ventalls, coixins, set de taula, etc. A més en el taller s'elaboren 
productes per a dissenyadors locals. 

Premi a la millor iniciativa social 2013 
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El premi  és un reconeixement al compromís de dones emprenedores, solidàries, amb mirada 
de futur i sobretot, a la valentia i coratge de les dones que en el dia a dia s'obren camí, 
trencant la barrera de la desigualtat i l'exclusió. 
Si vols tenir més informació o col·laborar entra en: www.donakolors.cat 
 

ELPROJECTE 

Dona Kolors és una 

marca social de 
complements de 
moda i de la llar, 
artesanals i únics, 
fets a mà per dones 
en situació d’exclusió 
social. Els nostres 
productes donen 
color a la llar, a la 
moda i a la vida en 
general. 
Cada producte és 
únic gràcies als 
estampats que 
utilitzem, són teles 

amb colors vius i cada línia és una producció limitada que no es 
repeteix. Les dones cusen cada producte a mà amb la major atenció 
als detalls, perquè cada producte surti amb la millor qualitat. Tots els 
productes són dissenyats i produïts a Barcelona. 
Aquests productes no només donen color a la vida del consumidor, 
sinó que també en donen a les vides de les cosidores, que són 
dones en situació de exclusió social. Les cosidores han estat 
educades pel nostre programa de formació en costura, que portem 

com associació Enfilant l’Agulla en col·laboració amb el centre el ‘Lloc de la Dona’ de les 
Germanes Oblates. 
Dona Kolors va ser notícia a TV3 i TVE, també vem 
ser notícia al diari El Periódico on ens van lliurar 
el "Premi a la Millor Iniciativa Solidària del 
2013" dintre dels premis del "Català de l'Any". A més 
a més, vem sortir al programa Latituds del 
Canal33 parlant sobre treballadores sexuals. 

 

Dona Kolors va ser seleccionada per "La Obra Social 
La Caixa" entre 300 projectes en la tercera edició del 
Programa de Emprenedoria Social. 

 

Enfilant l’Agulla 

Enfilant l’Agulla és un projecte social i innovador que 
neix amb la finalitat d’oferir una oportunitat laboral i 
econòmica a dones que es troben en situació de marginalitat o exclusió social. Els beneficis 
d’aquest projecte serveixen per finançar la formació d’aquestes dones i perquè altres dones 
en situació social precària puguin accedir a la cultura i a l’àmbit laboral. 

http://www.donakolors.cat/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/cosiendo-futuro-2275669
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/catala-de-lany/dona-kolors-premi-millor-iniciativa-solidaria-del-2013-3261901
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/catala-de-lany/dona-kolors-premi-millor-iniciativa-solidaria-del-2013-3261901
http://www.donakolors.cat/ca/blog/18-dona
http://www.donakolors.cat/ca/blog/18-dona
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Un dels nostres principals reptes, a més a més de la millora de las condicions de vida de les 
dones en l’àmbit quotidià, és fomentar l’accés a la cultura i a la formació que pugui ajudar-les 
a obrir les portes del món laboral. 
 
Aquest projecte es porta a terme en col·laboració amb El Lloc de la Dona, una organització 
sense ànim de lucre que lluita, des del seu naixement en 1996, per donar una atenció 
integral a dones que es troben en situació d’exclusió social que provenen de la prostitució 

del carrer. El compromís per la 
justícia social, partint de la 
realitat actual, és la base del 
nostre treball. 
 
Algunes de las línies 
estratègiques d’acció que 
seguim a El Lloc de la Dona 
són: atenció social 
individualitzada, formació (amb 
diferents itineraris en funció de 
les necessitats individuals), 
ajuda i orientació de cara a la 
inserció laboral, activitats de 

socialització, reforç de la xarxa social, suport a dones en la tercera edat. També la 
participació en diferents espais socials de diàleg, per donar a conèixer la seva realitat i 
defensar els seus drets. 
 

 

 AMANDA 
És una dona de Nigèria de 19 anys. Ja porta un any i mig al taller de 
formació. Gràcies a la màquina de cosir que va rebre en finalitzar el 
curs de formació està fent arranjaments des de casa 
seva. 
  
PRISCILA 
Ha nascut a Nigèria, té 23 anys i està al curs de 

formació. Li agrada dissenyar la seva pròpia roba i ens sorprèn amb 
les creacions tan boniques que porta. En un futur li agradaria produir-
les en el seu propi taller de confecció. 
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 ANDREA 
És d'origen llatinoamericà, té 31 anys. L'Andrea va estar aprenent l'ofici 
de cosidora al taller de formació durant un any i després es va 
incorporar a treballar al taller de Dona Kolors, on va estar un any més. 
Ara treballa com a depenenta a una botiga de moda. 
  

 
SANDRA 
La Sandra té 27 anys i va néixer a Nigèria. Des del principi va mostrar 
molt d’interés i unes habilitats molt bones en costura. Per això només va 
necessitar mig any de formació i tot seguit ja la vam contractar al nostre 
propi taller. A l'octubre de 2013 va començar a treballar per Dona Kolors. 

 
MARIA 
La Maria va néixer a un petit poble de Rumania. Té 29 anys i va estar 
un any en el taller de formació. Està treballant al taller de producció de 
Dona Kolors des de l’octubre de 2012, és a dir, des de l’inici del taller. 
  
 
ANNA 

L'Anna és d'origen nigerià, té 25 anys i ja ha finalitzat el curs de formació. 
Té un interés i una actitud molt bona per la feina ben feta. Tant és així 
que ara mateix està rebent formació addicional enfocada a millorar la 
seva capacitació de cara a la producció. 

  
 
SOFIA 
També és nascuda a Nigèria, com la majoria de les nostres noies i té 
22 anys. Està al taller de formació, aprenent a fer arranjaments i tall i 
confecció. El seu somni és obrir un negoci propi d'arranjaments. 
  
 

CECILIA 
Cecilia va nèixer a Nigèria i té 24 anys. Actualment està rebent formació al 
taller de costura.  Somia amb obrir la seva pròpia botiga de roba al seu 
país. 

  
 
ANTONIA 
D'origen llatinoamericà, va finalitzar el taller de formació en costura 
amb èxit. Té 34 anys i gràcies a les pràctiques al final del curs ha trobat 
feina en un taller d'arranjaments a Barcelona. 
  
 

LUCIA 
La Lucia va nèixer en una ciutat de Nigèria i té 28 anys. Des del 
principi va mostrar bones habilitats i molt interés. Per això, desprès de 
finalitzar el curs de formació al taller de costura, ara està fent formació 
addicional enfocada a la producció. 
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Carme Munté – Catalunya Cristiana, 29 juny 2014 
 

Nieves de León Reyes és una 
jove religiosa oblata. És canària. 
Després d’onze anys d’haver 
treballat al Casal Petit de 
Mallorca, ha vingut a Barcelona 
per posar-se al capdavant del Lloc 
de la Dona, entitat que fa trenta 
anys que treballa al Raval a favor 
de les dones vinculades a la 
prostitució. Substitueix Lourdes 
Perramon, actual superiora 
general de la congregació de les 
Germanes Oblates. 
 
Des de fa un any heu ampliat el 
vostre marc d’acció. 
Sí, sempre hem treballat amb 
dones de carrer, però des de fa 
gairebé un any també hem posat 
en marxa un projecte de pisos i 
clubs: Portes Endins. Actuem a 
Sants-Les Corts. És una feina 
més lenta, perquè costa molt 
accedir a les dones que estan en 
pisos. Són pisos on hi ha diferents 
noies i, de vegades, una 
responsable. Depèn de com sigui, 
et deixarà entrar-hi o no. També 
pots detectar situacions de tràfic 
de dones. En aquest cas, és molt 

difícil que t’obrin la porta. A més, ens trobem que moltes noies fan rotació de pis perquè així 
els clients no «s’avorreixen», la qual cosa en dificulta molt el seguiment. 
 
Per què aquesta voluntat d’accedir en un àmbit tan tancat com els pisos i els clubs? 
Perquè les dones, a poc a poc, se’n van del Raval i van a pisos. I perquè hi ha moltes dones 
desateses. Ens adonem que hi ha molta ignorància, per exemple, en temes de salut o en l’ús 
del preservatiu. Hi ha pisos de tot. Hi ha pisos on la dona està activa les 24 h del dia. Això 
vol dir que en qualsevol moment del dia o de la nit pots trucar al pis i trobar-hi una dona 
disposada. Són pisos d’esclavitud completament, sense horaris de son. 
 
En el tema de la prostitució hi ha molta hipocresia. 
La prostituta com a dona continua sent rebutjada, mentre que veiem la prostitució com un 
tema de lleure. Això sí: sempre que no estigui a la nostra escala de casa, sempre que sigui 
invisible. La traiem del carrer, però oblidem que hi ha dones que hi són perquè ho volen. La 
congregació de les Germanes Oblates, present a 15 països del món, està amb la dona, per 

Nieves de León Reyes, coordinadora del Lloc de la Dona: 
«Gràcies a Dona Kolors, les dones poden deixar la prostitució» 
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atendre’n les necessitats, i hi som tant a països abolicionistes com legalistes. La pregunta 
és: per què les persones que es prostitueixen a Espanya, Itàlia, França són dels països del 
tercer món? 
 
I els usuaris? 
Vénen a això al Raval, perquè és la zona típica. Els clients vénen de tot arreu, són joves i 
grans, i de qualsevol nivell social. Gent que ve per fer festes de comiat de solters o que 
participen en els congressos que se celebren a Barcelona. La política del govern municipal 
és legítima, però alhora sempre persegueix les mateixes dones del Raval, quan Barcelona 
està plena de cases de prostitució. És una Barcelona que sembla oculta per a la societat en 
general, però el que és cert és que la gent sap que hi és. I els taxistes saben on són i on han 
de dur-hi un client. Per a mi la prostitució és un món molt complicat. Com més m’hi endinso, 
més complicat és. Després 
hi ha el tema de les xarxes 
de tràfic de persones, el 
tema de la corrupción de 
fronteres... És un món molt 
sòrdid, de diners. 
 
El Lloc de la Dona està 
especialitzat en formació. 
El tema de la formació és un 
tema que ofereix 
apoderament a les dones. 
Es comença amb les classes 
d’espanyol i català, perquè 
l’idioma és la porta 
d’entrada. Després, les dones accedeixen als tallers prelaborals: fer currículum, conèixer els 
valors de la nostra cultura... El pas següent és accedir al taller de costura, al curs de 
cambreres de pis (als hotels) i de geriatria. 
 
Quin és el funcionament del taller de costura? 
Al taller de costura hi ha tres nivells i al final del tercer les dones reben una màquina de 
cosir. Aquesta formació la fan dones amb papers i sense. Quan acaben, les dones amb 
papers poden trobar feina en un taller de la zona o en el nostre mateix, mentre que les que 
no tenen papers cosiran a casa seva. 
 
Després de la formació, com accedeixen a la feina? 
Tenim dues noies que s’encarreguen de buscar empreses, feina, fer currículums i intentar 
col·locar-les. És molt difícil, perquè el mercat laboral està molt restringit. Hi ha tanta gent que 
lluita pel mateix lloc de feina, que es fa molt difícil per a les persones sense una formació 
específica. 
 
Quantes dones ateneu? 
L’any passat es van atendre unes 400 dones. Hi ha dones que segueixen un procés llarg, i 
altres, un de més puntual. 
 
Quin és l’objectiu del projecte Dona Kolors? 
Dona Kolors va començar a finals del 2012 i té el taller de formació, on atenem unes 30 
dones a l’any, i el taller de producció. Tenim contractades quatre dones i una noia en 
pràctiques. Al capdavant hi ha la cap de taller, que és la que tira endavant la producció. El 
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contracte és de 30 hores setmanals i pertany al conveni tèxtil de Catalunya. Aquestes dones 
han pogut deixar la prostitució perquè volien una altra vida. Gràcies a Dona Kolors, aquestes 
dones s’han pogut inserir laboralment. 
 
El projecte és rendible? 
El projecte encara no és rendible al cent per cent, però la institució de les religioses oblates 
és al darrere. L’objectiu últim és que el projecte de producción cobreixi econòmicament tant 
el sou com la formació de les noies. A més, el nostre desig és contractar una noia sense 
papers al llarg d’aquest l’any.  
 
A part de vendre els vostres productes, també cosiu per a altres. 
Arran que Dona Kolors va començar a sortir als mitjans de comunicació, uns quants 
dissenyadors locals van contactar amb nosaltres. Així, al nostre taller cosim actualment per a 
20 dissenyadors. 
 
Quins són els productes estrella per a aquest estiu? 
El ventall és el producte estrella. Costa una mica de fer, però es ven molt bé. A més, és una 
molt bona proposta com a record de boda. També hem vist que el tema de les bosses pot 
funcionar. Per a aquest estiu tenim quatre models de bosses diferents. I també hi ha els 
collarets. Per fer tots aquests productes comptem amb un equip de dissenyadores 
voluntàries. Nosaltres sempre diem que els clients els han de comprar perquè són productes 
de qualitat, no per pena. 
 
 
 

  
Pau, en aquest fragment de la seva carta als 
cristians de Roma (7,18-25), parla de la seva 
pròpia experiència. Resulta profundament 
revelador. Obre el seu cor i mostra amb nitidesa 
les contradiccions internes entre el bé i el mal: 
«No faig el bé que voldria, sinó el mal que no 
voldria.» La raó rau en el fet que reconeix que 
porta a dins el pecat. El llenguatge psicològic 
parlaria de l’ego, que impedeix exercir la llibertat 
de viure el que es desitja. El pecat s’oposa a la 
Llei de Déu. Aquestes dues realitats estan en el 
cor humà des del mateix naixement. Són dues 
lleis que entren en contradicció i que lluiten 
entre elles. La teologia ha desenvolupat el 
concepte de pecat original, tan difícil de definir 
en la teoria, però tan evident en la pràctica. Pau 
no intenta buscar explicacions, sinó evitar 
quedar atrapat en aquest carreró sense sortida. 
L’experiència mateixa, el coneixement d’un 
mateix, la immersió en la seva interioritat li 
mostren la seva incapacitat per sometre la llei 
del pecat a l’acció de Déu. Molts predicadors, molts responsables de les comunitats, eviten 
descobrir les seves pròpies contradiccions perquè creuen que farien menys creïble el 
missatge del qual se senten portadors. No obstant això, la veritat sempre allibera. No es 
tracta de trobar coartades per justificar els mateixos errors, sinó de reconèixer els fets. Pau 

Les contraindicacions internes 
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exclama: «Que en sóc, de dissortat!» Quan una persona arriba a la línia fronterera, quan les 
energies s’han esgotat, quan ja no queda res més a fer, quan es viu amb intensitat el 
sentiment d’impotència... només aleshores es descobreix la solució. L’esforç és necessari, 
però insuficient. No és qüestió de punys o de voluntarisme, sinó d’humilitat, de lucidesa, 
d’obertura a la gràcia, de continuar estimant el bé malgrat les dificultats de realitzar-lo. Pau 
afirma que l’alliberament arriba per Jesucrist. Molta gent busca el creixement personal, que 
és indispensable, però Pau creu en la salvació. Aquesta proposta no evita el combat interior 
ni anul·la les contradiccions internes. La fe no situa la persona en una zona de confort i de 
relaxament, sinó que obre un horitzó de confiança. 

L’ego és poderós. També, subtil. Intenta passar inadvertit per 
a un mateix. Així actua a plaer. El seu primer enemic és la 
consciència, perquè en queden al descobert les 
estratagemes. Quan això passa, intenta convèncer sobre la 
impossibilitat de superar la seva força. Combatre’l amb les 
mateixes armes aboca al fracàs. David, quan va voler vestir 
l’armadura, no podia vèncer Goliat. Només amb els seus 
propis recursos i amb la gràcia de Déu el combat va tenir 
èxit. Amb l’Esperit, la llibertat és possible i les contradiccions 
internes, sense desaparèixer, s’eleven a un punt superior 
des del qual l’amor impera sobre el pecat. Aleshores, només 
aleshores, ressona dins del cor l’expressió divina: «En tens 
prou amb la meva gràcia.» 

Lluís Serra Llansana 

 

Orientacions per a la reflexió personal o per al diàleg en grup 

1. En què consisteix l'experiència de Pau sobre el bé i el mal?  

2. Sents alguna cosa semblat en el teu interior? Quines contradiccions internes 
experimentes en tu? Veus alguna diferència entre ego i pecat? 

3. En quin moment de la teva vida has experimentat sentiments d'impotència? Com 
els has resolt? 

4. Pots compartir en la teva comunitat el teu procés personal. Hi ha alguna cosa en 
comú entre tots els membres de la comunitat? 

5. On està la solució? Què significa per a tu que Pau afirmi que l'alliberament està en 
Jesucrist? Quin sentit adquireix la salvació? 

  
 
 
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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(Glòria Barrete –CR- 1/07/2014) Moltes són els ordes religiosos que aquest any fan efectius 
els processos d'unió de les seves províncies, inspectories, o zones. I si a principis de juny ho 
feien els Salesians, i fa pocs dies els Jesuïtes, ara hem de sumar-li una altra: les Religioses 
del Sagrat Cor de Jesús, que divendres passat aprofitaven la celebració del Sagrat Cor per 
visualitzar la unió de les seves dues províncies espanyoles, nord i sud, en una de sola. 

"Oficialment la unificació es farà efectiva l'1 de setembre, però com és un dia dolent per ser 
la tornada de vacances, vam decidir que el 27 de juny faríem una celebració avançada de la 
nova província a totes les zones espanyoles", explicaTeresa Gomà, religiosa del Sagrat Cor. 
Aquesta celebració es va fer divendres a totes les presències espanyoles a través d'una 
Eucaristia a la tarda, "una manera de celebrar juntes en el temps, encara que separades 
geogràficament". 

Una unificació necessària que, segons Gomà, respon a una realitat imperant en moltes 
ordes actuals: una mitjana d'edat elevada i una creixent manca de vocacions, però que 
alhora presenta reptes i millores : "el fet d'unir-nos creiem que serà un motiu per tenir més 
força per renovar vitalitat, il·lusió, poder ser més gent per tirar endavant les missions en les 
que estem cadascuna de nosaltres, individual o col·lectivament". Un procés, el de la 
unificació, que ha implicat anys de molta feina: "En els darrers cinc anys s'ha anat fent un 
treball des de la base, des de les comunitats, per anar donant passos de cara a aquesta 
unificació: des de les mateixes comissions que treballaven ja en les províncies, treballant 

"La unificació de la província del Sagrat Cor ens donarà més força" 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/58218
http://www.catalunyareligio.cat/articles/58218
http://www.catalunyareligio.cat/articles/58218
http://www.catalunyareligio.cat/articles/58699
http://www.rscj.es/
http://www.rscj.es/
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com ens vèiem unes a altres per anar desfent tema de prejudicis, sensibilitats, i potenciar 
allò positiu que té crear una estructura més àmplia", afirma Teresa Gomà. 

Renuncies en pro del bé general 

Com en totes les famílies, sempre s'han de fer algunes renúncies per al bé comú. En el cas 
de les religioses catalanes ha estat renunciar a tenir casa provincial a Barcelona ja que, a 
partir de setembre, serà a Madrid. "Això hi ha gent a qui li ha costat o que ens ha costat 
d'entendre, però creiem que és renunciar per un bé millor; nosaltres seguim presents a 
Catalunya, seguim endavant amb les nostres tasques i això ningú ens ho treu, però ara hem 
de mirar cap a un horitzó més ampli, en aquest cas, el conjunt d'Espanya". I és que en 
qüestió de treballar conjuntament les Religioses del Sagrat Cor ja tenen experiència. Fa 
molts anys que alguns àmbits, com la formació inicial, o el noviciat es treballen conjuntament 
i ara, a partir de setembre, ho faran també per implementar juntes les prioritats de la nova 
província que fa quatre estius enrere es van establir. Prioritats com "la dinamització 
comunitària, la missió comuna, o el treball amb joves", enumera Gomà. Unes prioritats que 
tot l'orde haurà d'implementar perquè , Gomà remarca, en aquest procés hem volgut fer 
participar a totes les religioses, som més de 400 persones i hem intentat que totes puguin 
participar i puguin sentir seva la nova província". 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/59231 

 
 
E 

La pel·lícula «Un Dios prohibido» va 
obtenir el premi al millor film 2014 del 
V Festival Internacional del film 
catòlic «Mirabile Dictu», que té lloc a 
Roma sota el patronatge del Pontifici 
Consell de la Cultura. Alguns han 
qualificat aquest certamen com «Els 
Òscar del cinema catòlic». 
 
Enguany es van presentar més de 
1600 pel·lícules de 120 països 
quedant finalment seleccionades la 
francesa «L'Apòstol», que explica la 
història d'un musulmà que descobreix 
a Crist; la nord-americana «The 

Letters», sobre la vida de la Mare Teresa de Calcuta, i «Un Dios prohibido», que narra el 
testimoniatge dels Màrtirs de Barbastre. 
 
L'acte va estar presidit pel Cardenal Ravassi, President del Pontifici Consell per a la 
Cultura, i Liana Marabini, fundadora i presidenta del Festival. Van assistir-hi per part de la 
Congregació els PP. José-Félix Valderrábano, Secretari General, i Manuel Tamargo, qui 
sent Superior major de la Província de Santiago va promoure aquest projecte. Va recollir el 
premi, «El Peix de Plata», el director de la pel·lícula Pablo Moreno, a qui acompanyava 
l'actor Iñigo Etayo, que estava també nominat com a «millor actor». 
 
La pel·lícula es va projectar també al Festival «Art i Fe» celebrat a la ciutat italiana de 
Orvieto el passat 19 de juny. 

«Un Dios prohibido» rep el premi Peix de plata 
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Els dies 5 i 19 de juliol, 9 d’agost i 6 de setembre, a les 21h, es podrà gaudir de la qualitat i 
l’empenta creadora dels artistes convidats en aquesta edició 
 
El Festival Internacional Orgue de Montserrat 2014 ens endinsarà en el món sonor de 

la cultura musical multisecular 
 
L’organista de St. Thomas de Nova York, John Scott; el mestre Josep M. Mas Bonet; el 
concert de tenora, flabiol i orgue de Jordi Figaró i el P. Jordi-Agustí Piqué; i els motets 

de J. S. Bach a càrrec de la Cappella Lacensis de l’Abadia de Maria Laach alemanya 
protagonitzen el programa d’enguany 

 
Montserrat, juny de 2014. La quarta edició del Festival Internacional Orgue de Montserrat. 
Abat Cassià M. Just, in memoriam, que tindrà lloc els dissabtes 5 i 19 de juliol, 9 d’agost i 
6 de setembre a la Basílica de Santa Maria de Montserrat es presenta enguany sota l’epígraf 
Sinèrgies. En aquesta ocasió, l’orgue ens  endinsa en el món sonor de la cultura musical 
multisecular. La música, dins i fora de la litúrgia, junt amb els cants de lloança a Santa Maria, 
sumen forces i voluntats de milers de persones que visiten aquest Santuari. Espiritualitat i 
cultura són cridats a fonamentar la base d’una entesa entre nacions i diversitats. El Festival, 
en la seva continuïtat, vol ser-ne un element constructor, sempre dins la dinàmica cultural del 
nostre poble. 

 
L’esforç de mantenir i fer créixer el Festival 
és un deure de responsabilitat i de voluntat 
de superació. La cultura i la música articulen 
els valors més profunds d’una societat. Els 
artistes invitats presenten un comú 
denominador: qualitat i empenta creadora. 
L’èxit artístic i de públic de les edicions 
anteriors ratifiquen aquesta voluntat de bastir 
un cicle d’orgue de gran nivell obert al gran 
públic. 
 
Aquest Festival Internacional, patrocinat per 
l’Abadia de Montserrat i la Fundació 
Pinnae, està projectat sota la direcció 
artística del P. Jordi-Agustí Piqué i 
l’assessorament de l’organista Miquel 
González, mentre que la coordinació general 
és a càrrec del P. Manel Gasch, majordom-
administrador de l’Abadia de Montserrat. 
Catalunya Música dóna suport a aquest 
Festival i enregistrarà alguns dels seus 
concerts –el del 19 de juliol l’emetrà en 
directe-. Tots ells s’oferiran a través de 
Montserrat Ràdio (100,6FM / 
www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 

Festival Internacional Orgue de Montserrat 2014 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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El dissabte 5 de juliol tindrà lloc la inauguració del Festival, que anirà a càrrec del mestre 
John Scott, organista de l’església de Saint Thomas de Nova York, invitat especial de 
reconegut prestigi. Interpretarà obres de S. Scheidt, J. P. Sweelinck, D. Buxtehude, Ad 
Wammes, J. S. Bach, R. Schumann, M. Dupré, P. Racine Fricker i Simon Preston. 
 
El dissabte 19 de juliol, l’organista titular de l’església Prioral de Sant Pere de Reus i 
mestre d’organistes de renom internacional Josep M. Mas Bonet portarà ressons que van 
des de la música ibèrica fins a la música de Max Reger. També interpretarà Jusepe 
Ximénez, J. S. Bach i César Franck. 
 
El dissabte 9 d’agost, concert innovador que aplega la sinergia de la tenora i del flabiol, 
com a instruments solistes, amb l’orgue de Montserrat com a acompanyant. Serà el mestre 
Jordi Figaró, al flabiol i la tenora, acompanyat a l’orgue pel P. Jordi-Agustí Piqué, que ens 
endinsaran en la singular sonoritat de la música popular catalana, de la sardana i de la 
música simfònica amb colors de catalanitat. El programa inclou obres de J. S. Bach, Georg 
Philipp Telemann, F. Mendelssohn, Max Havart, F. Civil, Pau Casals i Antoni Català. 
 
El dissabte 6 de setembre tindrà lloc un encontre amb la música del gran J. S. Bach. 
Enguany tindrà com a convidat especial el jove mestre D. Philipp Meyer, monjo benedictí, 
fundador i director de la Capella de Música de l’Abadia de Maria Laach (Alemanya). La 
Capella Lacensis i l’organista Christoph Schönfelder, junt amb el grup instrumental format 
per Miquel González, baix continu, Oleguer Aymamí, violoncel, i Roger Azcona, 
contrabaix, oferiran els magnífics motets del mestre Cantor de Leipzig. 
 
El IV Festival Internacional Orgue de Montserrat serà novament un homenatge a la 
memòria del P. Abat Cassià M. Just, organista i músic rellevant, home de Déu i de cultura, 
que va morir el 12 de març de 2008. Igualment, aquest certamen musical continua amb la 
voluntat de possibilitar l’audició en l’orgue Blancafort (2010) d’alguns dels millors intèrprets 
de l’orgue de l’àmbit internacional. Tots els concerts se celebraran a la Basílica de Santa 
Maria de Montserrat a les 21h i l’entrada serà lliure. 
 
 

 
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). 

Les entitats cristianes pel Dret a Decidir convoquen un acte públic 
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A l’auditori de Blanquerna Comunicació, va tenir lloc dijous 25 
la presentació del llibre publicat per Editorial Claret,Contemplar 
els fets de cada dia, del P.Enric Puig i Jofra, SJ, secretari 
general de l’Escola Cristiana de Catalunya, president 
del Patronat de la Fundació IQS, i fa poc reconegut amb 
la Creu de Sant Jordi 2014. Amb un pròleg del cardenal 
arquebisbe de Barcelona, Mons. Lluís Martínez-Sistach, que li 
va demanar que escrivís aquests textos,Contemplar els fets de 
cada dia recull 100 articles, 100 batecs de reflexió i pregària, que 
el P. Puig ha anat publicant setmana rere setmana al Full 
Dominical de les diòcesis de Barcelona, Lleida, la Seu d’Urgell, 
Sant Feliu, Terrassa i Tortosa. 

Tres lectors dels articles que recull el llibre van obrir 
l'acte: Juanjo Fernández, consultor pedagògic, Eduard Garrell, 
estudiant, i Nana Corredera, mare de família. Mar Vilaseca va 
introduir un moment musical i la presentació pròpiament dita va 
anar a càrrec del periodista Arturo San Agustín, i va cloure 
l'acte el mateix autor. 

Sota el signe de la memòria, el P. Enric Puig ens ofereix una 
sèrie de cent articles, com si fossin diorames, organitzats 
estratègicament seguint els cicles de l’any que marquen la 
dramatúrgia dels escenaris de la vida de la fe –l’advent al llarg de 
la tardor, el Nadal o solstici d’hivern, l’esclat de la primavera com 
una llarga pentecosta–. Després de l’Any litúrgic, eL P. Enric Puig 
fixa el focus sobre l’Educació, el gran tema de la seva vocació de 
servei, articulada sobre les grans realitats de la Família, els 
Joves, la Mort, la Parròquia, la Pregària, els Sagraments, el 
Seguiment, el Testimoni, les Vacances i les Virtuts. 

L’últim article –“Fidelitat a un projecte”– ens dóna la clau de la 
intenció última de les seves proses senzilles i tibants com un 
poema. Darrere cada article hi ha persones, persones anònimes 
que construeixen una comunitat, un país. Així ens recorda com el 
compromís personal de moltes persones són els testimonis d’una 
memòria col·lectiva, feta de quotidianitat i tenacitat, testimonis 
d’una gran diversitat d’iniciatives socials que han configurat el 
teixit social on “descansa el futur del país”. Contemplar la realitat 

des de l’observatori privilegiat d’aquesta vocació de servei, l’ha definit ell mateix amb una 
precisió de cirurgià: “Escriure aquests articles ha estat una experiència personal 
d’observació, de reflexió i de pregària, de descobriment o retrobament de temes i actituds, 
d’apropament al dolor i a la joia, de contacte amb la vida; de tornar una i altra vegada a la 
Paraula de Déu que els il·lumina i als ensenyaments de l’Església que els acompanya quan 
cerquem llum i camins de resposta. Una experiència de contemplació. Dono gràcies a Déu 
per aquesta oportunitat de mirar l’entorn, les situacions i les persones amb uns altres ulls, 
descobrint-hi el batec de la seva experiència. ‘Però portem aquest tresor en gerres de 
terrissa, perquè quedi ben clar que aquest poder incomparable ve de Déu i no pas de 
nosaltres’ (2Co 4,7). Penso que escriure aquests articles, sense ser un poder incomparable, 
sí que és una gràcia que ve de Déu i que convé agrair. Així ho faig!” 

 

 

 

El P. Enric Puig en una imatge 
d'arxiu 

 

 

Un moment de la presentació del 
llibre el passat dimecres 25 de 
juny 

 

Últim llibre d’Enric Puig: “Contemplar els fets de cada dia” 

http://www.blanquerna.url.edu/web/default.aspx?idf=4
http://www.claret.cat/
http://www.escolacristiana.org/
http://www.iqs.edu/ca/patronat:165
http://www.clipmedia.net/galera/IQS/Interns/2014/040314-Creu-Sant-Jordi-Enric-Puig/index.html
http://www.jesuites.net/sites/default/files/puig_contemplar_0.png
http://www.iqs.edu/documentacion/images/10-1-Noticias/2014/062714-contemplar-els-fets-de-cada-dia-P-Puig/P-Enric-Puig-IQS-2000%5b1%5d.jpg
http://www.iqs.edu/documentacion/images/10-1-Noticias/2014/062714-contemplar-els-fets-de-cada-dia-P-Puig/presentacio-Contemplar-els-fets-de-cada-dia%5b2%5d.jpg
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Tota la comunitat IQS –professors, alumnes, personal i col·laboradors– no pot sinó rebre 
amb joia la notícia d’aquesta edició que sens dubte marca un nou element de reflexió i 
enriquirà la línia de tradició espiritual i pedagògica de la nostra institució centenària. 
 
Vegeu: http://www.iqs.edu/ca/presentacio-de-lultim-llibre-del-p-enric-puig-i-jofra-sj-
contemplar-els-fets-de-cada-dia-4-298 
 
 
 
 

Exposició a la Sala Pere Casaldàliga dels 
pòsters pedagògics de caràcter educatiu 
sobre els diferents llocs de culte de les 
tradicions religioses 

Institucions com l'Escola Pia de Catalunya o 
l'associació Unesco per al diàleg interreligiós -
AUDIR-, han editat aquests materials 
pedagògics sobre els diferents llocs de culte 
presents al territori català. 

Un material que compta amb vuit pòsters que responen a vuit tradicions religioses: la 
catòlica, la cristiana protestant, la cristiana ortodoxa, la hindú, la sikh, la budista, la jueva i la 
musulmana, i on es representa el lloc de culte de cada tradició per dins i per fora. 
 
Una eina per «oferir informació i formació sobre diversitat religiosa a l'aula, però també al 
carrer», segons explica Francesc Torradeflot, president d'AUDIR, ja que «és una invitació a 
visitar virtualment els llocs de culte, però també a convidar a tothom a fer una visita real; si 
els hem conegut una mica a través d'aquests materials, segurament perdrem la por». 
 
Els pòsters estaran exposats a la Sala Pere Casaldàliga tot l'estiu. 

 
 
 
Dijous, 3 
 
CURS D’ESTIU DE TEOLOGIA SOBRE “EVANGELII GAUDIUM, EL PROJECTE 
PASTORAL DEL PAPA FRANCESC” 
Dies: del 3 al 5 
Ponents: Jaume Flaquer, Salvador Pié, Xavier Morlans, Jaume Aymar, Joan Planellas i 
Armand Puig. Taula rodona amb Màxim Muñoz, Anna Almuni i Jordi Llisterri 
Lloc: Facultat de Teologia de Catalunya, c. Diputació, 231, Barcelona 
Hora: de 10 a 13.30 h i de 16 a 19.30 h 
Més informació i inscripcions: tel. 934 534 925; a/e: congressos@teologia-catalunya.cat 
 
MES D’EXERCICIS 
Dies: del 3 al 30 
A càrrec de: Francesc Riera, jesuïta 
Lloc: Cova de Sant Ignasi, Manresa 
Més informació: tel. 938 720 422; a/e: info@covamanresa.cat 

 

 

  

Pòsters pedagògics de caràcter educatiu sobre els diferents llocs de culte
  
  

Exposició a la Sala Pere Casaldàliga dels pòsters pedagògics de caràcter 
educatiu sobre els diferents llocs de culte 

  
Exposició a la Sala Pere Casaldàliga dels pòsters pedagògics de caràcter 

educatiu sobre els diferents llocs de culte 

Agenda  
  

Exposició a la Sala Pere Casaldàliga dels pòsters pedagògics de caràcter 
educatiu sobre els diferents llocs de culte 

  
Exposició a la Sala Pere Casaldàliga dels pòsters pedagògics de caràcter 

educatiu sobre els diferents llocs de culte 

http://claret.cmail2.com/t/t-l-yudhddt-pafhtl-ji/
http://claret.cmail2.com/t/t-l-yudhddt-pafhtl-jk/
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Divendres, 4 
 
XI CÀTEDRA DE PENSAMENT CRISTIÀ AMB EL TEMA “UNA ECONOMIA AL SERVEI 
DE LA PERSONA” 
Lloc: Centre Cultural i de Congressos Lauredià, Plaça de la Germandat, s/n, Sant Julià de 
Lòria 
Hora: de 10.30 a 18 h 
Més informació i inscripcions: tel. 973 350 054; a/e: despatx@bisbaturgell.org 
Programa: 
10.30 h - Inauguració de l’11è Seminari, a càrrec de Mons. Joan Enric Vives, arquebisbe- 
               bisbe d’Urgell 
11.00 h - Una economia del bé comú. És viable? Valor de la comunicació en la societat        
xarxa, a càrrec del Dr. Antonio Argandoña, Director de la Càtedra «La Caixa» de  
               Responsabilitat Social de l’Empresa, a IESE Business School. 
12.00 h - Debat obert entre els assistents. 
12.30 h - La responsabilitat social de l’empresa. On som? Cap on aenm? La comunicació  
               interpersonal en la societat digital, a càrrec del Dr. Carlos Losada, Professor Titular  
               d’ESADE Business School 
14.00 h - Dinar 
16.30 h - De l’economia de l’ego a l’economia del do, a càrrec del Dr. Francesc Torralba,  
               Catedràtic de Filosofia de la Universitat Ramon Llull. 
17.30 h - Debat obert entre els assistents 
18.00 h - Cloenda per part de Mons. Vives 
 
Diumenge, 6 
 
RETRANSMISSIÓ DE LA MISSA 
(des del Monestir de Sant Domènec, de les Monges Dominiques, a Sant Cugat del 
Vallès) 
Presideix la celebració: Mn. Carles Cahuana.  
Intervenció en els cants: Coro Rociero Azahares, de Palamós (Baix Empordà – diòcesi de 
Girona). Directora: Mari Carmen López 
Assemblea: Familiars del grup coral i membres de comunitats cristianes de Palamós 
Canal: TVE 2       Hora: 10.30 h 
 
Dilluns, 7 
 
XXXVI CURS D’ESTIU DE LITÚRGIA, AMB EL TEMA “LA LITURGIA: FUENTE DE LA 
VIDA ESPIRITUAL” 
Dies: del 7 a l’11 
Organitzen: Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i Centre de Pastoral Litúrgica 
Professors: Antonio Astigarraga, Jaume González Padrós, Adolfo Ivorra, Pere Montagut, 
Joan Obach, Jordi Agustí Piqué i P. Abat Josep M. Soler 
Lloc: Monestir de Montserrat 
Hora: de les 12 h de dilluns 7 a les 15 h de divendres 11 
Més informació i inscripcions: tel. 933 022 235; a/e: cpl@cpl.es;  
http://www.cpl.es/cursodeverano/cursliturgia.html 
 
SETMANA CATEQUÈTICA 
Organitzen: Delegacions diocesanes de Catequesi de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i 
Terrassa 

mailto:despatx@bisbaturgell.org
mailto:cpl@cpl.es
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Dies: del 7 a l’11 
Lloc: Seminari Conciliar de Barcelona, c. Diputació, 231, Barcelona 
Més informació i inscripcions: tel. 934 541 898; ddcatequesi5104@arqbcn.cat  
 
CURSOS BÍBLICS D’ESTIU 
Organitza: Associació Bíblica de Catalunya i Institut Superior de Ciències Religioses Sant 
Fructuós 
Dies: del 7 a l’11 
Lloc: Centre Tarraconense El Seminari, c. Sant Pau, 4, Tarragona  
Hora: de 9.30 a 13 h i de 16 a 19.30 h 
Més informació i inscripcions: tel. 977 233 833; www.insaf.cat 
 
Dimarts, 8 
 
REUNIÓ N. 211 DE LA CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 
Dies: 8, 9 i 10 
Lloc: Salardú 
Més informació: tel. 610 427 728 
 
XXVII CURSET D’ESTIU AMB EL TEMA “LA NOVA EVANGELITZACIÓ” 
Organitza: bisbat de Vic 
Dies: 8, 9 i 10 
Lloc: Seminari Diocesà de Vic 
Hora: 10 h 
Més informació i inscripcions: tel. 938 832 655; a/e: bisbatdevic@bisbatvic.com 
Programa: 
10.00 h - Pregària i inici del treball 
               «La Nova Evangelització», Mons. Dominique Rey, bisbe de Toulon-Fréjus 
               Preguntes i respostes 
               Pausa / cafè 
               «Evangelii Gaudium», Mons. Dominique Rey 
               Preguntes i respostes 
14.00 h - Dinar 
16.00 h - Sessió treball 
               Reflexió en subgrups sobre la «conversió pastoral» 
               Preguntes i respostes 
17.30 h - Comiat 
 
Dimecres, 9 
 
XXVII CURSET D’ESTIU AMB EL TEMA “LA NOVA EVANGELITZACIÓ” 
Organitza: bisbat de Vic 
Dies: 8, 9 i 10 
Lloc: Seminari Diocesà de Vic 
Hora: 10 h 
Més informació i inscripcions: tel. 938 832 655; a/e: bisbatdevic@bisbatvic.com 
Programa: 
10.00 h - Pregària i inici del treball 
               Cara a cara amb Mons. Rey: «Els desafiaments, els reptes de ‘l’Església en 
sortida’».              
               Mons. Dominique Rey i Jean-Marc Liduena. 
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               Introducció sobre “La visió pastoral i leadership”, Jean-Marc Liduena 
               Pausa / cafè  
               Sessió de formació núm. 1: «Conèixer-se millor per servir millor». Jean-Marc 
Liduena. 
14.00 h - Dinar 
16.00 h - Sessió treball 
               Sessió de formació núm. 2: «Talents i leadership personals».  
               Jean-Marc Liduena i Olivier Brousse. 
               Sessió de formació núm. 3: «Què és la ‘visió pastoral’?».  
               Jean-Marc Liduena i Olivier Brousse. 
17.30 h - Comiat 
 
Dijous, 10   
 
XXVII CURSET D’ESTIU AMB EL TEMA “LA NOVA EVANGELITZACIÓ” 
Organitza: bisbat de Vic 
Dies: 8, 9 i 10 
Lloc: Seminari Diocesà de Vic 
Hora: 10 h 
Més informació i inscripcions: tel. 938 832 655; a/e: bisbatdevic@bisbatvic.com 
Programa: 
10.00 h - Pregària i inici del treball  
               Relectura del dia anterior (sessions 1, 2 i 3).  
               Mons. Dominique Rey. 
               Sessió de formació núm. 4: 
               «Les dinàmiques de creixement de l’Església i l’aplicació del principi de ‘visió 

pastoral’ de la parròquia».  
               Jean-Marc Liduena i Olivier Brousse. 
               Pausa / cafè 
               Sessió de formació núm. 5:  

    «Formació de leaders, deixebles missioners: cridar, construir  
               un equip, treballar junts, comunicar…» 
14.00 h - Dinar 
16.00 h - Sessió treball 
               Preguntes i respostes sobre els tres dies amb Mons. Dominique Rey. 
17.00 h - Eucaristia i comiat      
 
 
 

 

 

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 
 

 

Exercicis espirituals – Estiu 2014 
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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. 

 

 

 

 
  

Com ja saps aquest any l’Associació acidH celebra el seu 20è aniversari. 
Vint anys de treball, perseverança, esforços, sacrificis, reptes, alegries i on, a 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, 
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. 

Per tant, aprofitant la Festa Major del barri de Poble Nou organitzem el Concert Solidari en 
benefici a les persones amb intel·ligència límit d’acidH, a càrrec del Grup Gospel Gràcia 
que ens acompanyarà amb la seva música i amb un nou espectacle i moltes sorpreses a 
l’Aliança del Poble Nou, el 19 de setembre del 2014 a les 20,15 h. La nostra 
amiga Asha Miró conduirà l'acte. 

Gospel solidari en benefici d’acidH 
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Serà un dia molt especial que esperem gaudir tots junts en una vetllada inoblidable. 
T'esperem, passarem una estona molt agradable.  

Entrada-donatiu 10 € (menors de 10 anys, entrada gratuïta)  
Venda d'entrades: Casino Aliança del Poblenou, Rambla Poblenou 42, 932 252 814 
Gospel Gràcia, Muntaner 331, ent 1a, 607 162 734 
acidH, Siracusa 53, 932 859 977 - El mateix dia del concert a la guixeta Ticketea 
 

 

  

 
La Fundació Narcís Jubany assumeix la titularitat del Col·legi Verge de la Salut de 
Sant Feliu de Llobregat  

La Fundació Narcís Jubany és una entitat creada per la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya i la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) amb la missió de donar continuïtat a 
escoles cristianes els titulars de les quals no puguin, per les raons que sigui, mantenir 
l’exercici directe de la titularitat.  

El Col·legi Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, una escola de llarga tradició i 
arrelament en aquesta població, serà la primera en què la Fundació Narcís Jubany 
exercirà la titularitat. Aquesta escola va ser fundada per la Congregació de Sant Pere Ad 

Vincula, la qual va complir 100 anys 
de presència a Sant Feliu de 
Llobregat el passat 2013.  

Fa pocs dies es van signar els 
acords de traspàs de titularitat entre 
ambdues entitats, representades 
respectivament pels pares Ernesto 
Jáñez i Benjamín García Paino, 
de la Congregació de Sant Pere Ad 
Vincula, i el pare Enric Puig, qui va 

actuar en aquest cas com a president de la Fundació Narcís Jubany. Al llarg del primer 
trimestre del curs es farà el traspàs efectiu de funcions i els tràmits oficials per tal que, a 1 
de gener de 2015, la titularitat de l’escola correspongui a tots els efectes, jurídicament i 
pràctica, a la Fundació Narcís Jubany. La representant de la titularitat a l’Escola serà la 
directora de la Fundació Narcís Jubany, Rosa Maria Piqué. La Fundació Narcís Jubany 
donarà continuïtat al caràcter propi del centre i maldarà perquè l’oferta educativa de 
l’escola, que tant apreciada és a Sant Feliu, es mantingui permanentment actualitzada. 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 519 30|06|2014 
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El pròxim 9 de novembre està 
prevista la celebració d’una consulta 
sobre el futur polític de Catalunya. 
Més de 1.600 entitats de la societat 
civil ja s’han adherit al Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. Entre 
aquestes també hi ha una 
seixantena d’entitats i institucions 
d'inspiració cristiana. El 7 de juliol 
s’ha convocat un acte públic a 
Barcelona per sumar noves 
adhesions en l’àmbit de l’Església. 
“Signes dels temps” entrevista Eduard Ibáñez, portaveu del grup d’entitats cristianes pel 
Dret a Decidir. 
 
Altres temes: 
- Desè aniversari de l’Associació Àkan, entitat que es dedica a l'acollida de persones 
immigrades. Conversa amb M. Lluïsa Geronès, presidenta d’Àkan i Ibrahima Sano, 
estudiant senegalès. 
- Espai de “Patrimoni”: Ermita de la Salut del Papiol. 

 
Data: 6 de juliol 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: «Cristians pel Dret a Decidir» 

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 



30 
 

 

 
 

 

 
 
 

Contacta amb nosaltres 

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 

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

Mercedes Aldaz, salesiana 
 Horari d’atenció al públic: 

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

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

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