
  
 
 
HOREB s’ha fet present a la vostra bústia electrònica des de setembre fins avui sense 
interrupció. A més, s’han tramés 30 publicacions del Servei de Documentació. Cada dijous, a 
través del nostre informatiu, hem estat fidels a la cita a les persones que seguiu el batec de 
la vida religiosa. Expressem el nostre agraïment als nostres col·laboradors que feu possible 
aquest servei d’informació i de pensament de l’URC a través de les vostres notícies. Tots 
plegats experimentem la joia de l’Evangeli.  Gràcies un any més per la vostra acollida. 
Bones vacances!!! 
 
Podeu continuar enviant notícies. La vida religiosa, també a l’estiu, és molt activa. Capítols 
generals i provincials, eleccions de superiors i consells... sovintegen en aquests mesos 
estiuencs. Quan al setembre reprendrem la publicació de l’Horeb, paga la pena comunicar 
aquestes notícies als nostres lectors perquè mantinguin el fil conductor de la vida religiosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 10 de juliol de 2014                                                                             ANY VII. núm.      

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

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

Bones vacances!!! 

L’URC es rebuda 
en una reunió 
plenària de la 
Tarraconense. 
 
El projecte SICART 
de les adoratrius 
 
Premi d’Església 
Plural al projecte 
Verdallar 
 
Escola Vedruna: 
"Hem de crear 
xarxes que donin 
sentit al nostre 
projecte" 
 
Jesús Lanao, s.j., 
director del Banc 
de Recursos 
 
Reconeixement a 
sor Antonia Ortiz 
 

Capítol provincial dels caputxints i reelecció de fra Gil Parès 
com a provincial 
 
Gospel solidari en benefici d’acidH 
 

BON ESTIU!  
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Els dies 8, 9 i 10 de julio, s’ha celebrat a salardú la reunió núm. 211 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense. A la tarda del 8, els bisbes de Catalunya van rebre el P. Màxim 
Muñoz, president de l’URC, i el G. Lluís Serra, secretari general, per ser  informats sobre 
l’Any de la Vida Consagrada des de l’òptica de la vida religiosa i dialogar sobre les propostes 
presentades per l’URC. Incloem aquí la part informativa del document. El programa, com 
encara està en fase de concreció, es publicarà en el moment oportú. Cal dir, però, que el 
programa inicial comprèn els següents apartata: Conferència Episcopal Tarraconense – 
URC, cada diòcesi; URC en col·laboració amb altres entitats; URC: animació, formació i 
impuls; intercongregacionalitat; i comunicació. 
 

2015, ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

Convocació El papa Francesc va convocar l’AVC (Any de la Vida Consagrada) el 29 de novembre de 2013 al 

final d'una trobada amb 120 Superiors generals dels Instituts masculins. 

Presentació El cardenal João Braz de Aviz, prefecte de la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i 

les Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA) i l'arquebisbe José Rodríguez Carballo, O.F.M., 

secretari del mateix dicasteri van presentar l'AVC 2015 a l’ Oficina de Premsa de la Santa Seu 

el 31 de gener de 2014.   

Inici 30 de novembre de 2014, primer diumenge d’Advent, precedit per una vetlla de pregària. 

Final 2 de febrer de 2016, Jornada Mundial de la Vida Consagrada, precedida d’una vetlla de 

pregària. 

Motiu En el context dels 50 anys del Concili Vaticà II i, en particular dels 50 anys de la publicació del 

decret conciliar “Perfectae caritatis” sobre la renovació de la vida consagrada. 

Objectius  “Duc in altum! Aquesta paraula ressona també avui per a nosaltres i ens convida a recordar 

amb gratitud el passat, a viure amb passió el present i a obrir-nos amb confiança al futur: 

«Jesucrist és el mateix, ahir, avui i 

sempre» (Hb 13,8). (Novo Millennio 

Ineunte, 1) 
   

1. Recordar amb gratitud el 

passat 

“Reconeixem en aquests 50 

anys que ens separen del 

Concili un temps de gràcia per a 

la vida consagrada, en quant 

marcats per la presència de 

l'Esperit Sant que ens porta a 

viure també les debilitats i 

infidelitats com a experiència de la misericòrdia i de l'amor de Déu, volem que aquest 

any sigui una ocasió per recordar ‘amb memòria grata’ aquest passat recent.” João 

Braz de Aviz 
 

Presència de l’URC a la reunió 211 de la Conferència Episcopal 
Tarraconense 
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2. Obrir-nos amb confiança al futur  

“Som molt conscients que el moment actual és 'delicat i fatigós' i que la crisi que 

travessa la societat o la mateixa Església toca plenament a la vida consagrada. Però 

volem assumir aquesta crisi no com avantcambra de la mort sinó com una ocasió 

favorable per al creixement en profunditat i, per tant d'esperança, motivada per la 

certesa que la vida consagrada no podrà desaparèixer mai de l'Església ja que 'va ser 

volguda pel mateix Jesús com a part irremovible de la seva Església”.  João Braz de Aviz 
 

3. Viure amb passió el present  

“Un moment important per 'evangelitzar' la vocació pròpia i donar testimoniatge de la 

bellesa de la 'sequela Christi' en les múltiples formes en què es desenvolupa la nostra 

vida. Els consagrats recullen el testimoni que els van deixar els seus fundadors i volen 

despertar al món amb el seu testimoniatge profètic i la seva presència en les perifèries 

existencials de la pobresa i el pensament”. João Braz de Aviz 

 
Documents 1.  Revisió de “Mutuae relationes” sobre les relacions entre els bisbes i els religiosos a 

l’Església 
 2. Actualització de la instrucció “Verbi Sponsa” que tracta de l’autonomia y de la clausura 

de les religioses enterament contemplatives 
 3. Un document en preparació tractarà de la vida i la missió dels religiosos 

4. Un document que abordarà la qüestió de la gestió de béns por part dels consagrats per 
oferir línies i orientacions en 
les complexes situacions que 
es presenten en aquest àmbit. 

5. Nova constitució apostòlica 
sobre la vida contemplativa en 
lloc de l’actual “Sponsa 
Christi”, promulgada per Pío 
XII al 1950, que tracta de 
l’autonomia i de la clausura de 
les religioses enterament 
contemplatives 

 
Calendari i propostes de la CIVCSVA 
 
1. OBERTURA: 

 Vetlla de pregària: 29 de novembre de 2014 

 I Diumenge d’Advent: 30 de novembre de 2014 

 
2. CLAUSURA: 

 Vetlla de pregària: 1 de febrer de 2016 

 Jornada mundial de la VC: 2 de febrer de 2016 

 
3. TEMPS DE REFLEXIÓ I DE COMPARTIR A NIVELL MUNDIAL 

 Trobada ecumènica de consagrats/es. Roma, 22-24 de gener de 2015 

 Seminari per a formadors/as a la VC. Roma, 8-11 d'abril de 2015 

 Taller per a joves consagrats/es. Roma, 23-26 de setembre de 2015. 

 
4. SETMANA MUNDIAL DE LA VC EN LA UNITAT.  

Roma, 24 de gener – 2 de febrer de 2016. 
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5. PER A INSTITUTS DE VC I SOCIETATS DE VIDA APOSTÒLICA A l'ESGLÉSIA 
«El seguiment evangèlic, forma permanent de vida a l'Església, cap al futur».  
Simposi internacional. Roma, 27-30 de gener de 2016. 

 
6. ESDEVENIMENTS PER CELEBRAR JUNTS a Roma: 

 Vetlla de pregària a la plaça de sant Pere. 

«Profecia, santedat i martiri a la ciutat humana»: 30 de gener de 2016. 

 Audiència del Papa: 1 de febrer de 2016. 

 Eucaristia de clausura de l'Any de la VC: 2 de febrer de 2016. 

 
7. ELS SET ITINERARIS 

1. Laboratoris d'estudi i de compartir organitzats per Universitats Pontifícies dirigides per 
Ordes religiosos sobre temes de VC. 

2. Memoria sanctorum de la Vida Consagrada. 
 Stationes en llocs de particular significativitat apostòlica al món. 
4. Memoria martyrium consagrats i consagrades del segle XX i XXI.  

 Stationes en llocs de particular 
testimoniatge al món. 
5. Cadena mundial de pregària entre 

monestirs.  

 Stationes en monestirs de particular 
significativitat monàstica al món. 
5. Secció monàstica on-line del STUDIUM 

per a les monges contemplatives. 
6. Camins de significativitat evangèlica 

decidits i realitzats en interacció entre 
Instituts apostòlics, Societats de vida 
apostòlica, Vida monàstica, Instituts 
seculars, Ordo virginum, nous instituts. 

7. Via pulchritudinis. “Una cosa demano al 
Senyor, només això busco: habitar a la 
casa del Senyor tots els dies de la meva 
vida per agradar la dolçor del Senyor i 
contemplar la bellesa del seu temple” 
(Sal 27,4). Els llenguatges artístics en la 
Vida Consagrada per a la contemplació i 
l'anunci de la veritat i de la bellesa de la 
fe. 

 
Cronograma 

  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg   

NOVEMBRE 24 25 26 27 28 29 30 29 vetlla de pregària | 30 obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

GENER 19 20 21 22 23 24 25 22-24 trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

ABRIL 6 7 8 9 10 11 12 8-11 Seminari de formadors/es. Roma 

SETEMBRE 21 22 23 24 25 26 27 23-26 Laboratori per a joves consagrats/des. Roma. 

NOVEMBRE 16 17 18 19 20 21 22 18-21 Congrés de la Vida Monàstica internacional 

NOVEMBRE 23 24 25 26 27 28 29 18-21 Congrés de les Societats de Vida Apostòlica i l'Ordo Virginum 

GENER 17 18 19 20 21 22 23 24-2 setmana mundial de la VC en la unitat. Roma 

GENER 24 25 26 27 28 29 30 27-30: simposi internacional |30 Vetlla de pregària a Sant Pere  

FEBRER  31 1 2 3 4 5 6 1 vetlla de pregària | 2 cloenda: Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

FEBRER 7 8 9 10 11 12 13 Roma 1 audiència del Papa | 2 Eucaristia de cloenda 
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CONFER Orientacions  

1. Des dels objectius i propostes de la CIVCSVA, procurar que sigui un any per aprofundir en 

el sentit d'aquesta forma de vida i una ocasió per donar a conèixer la vida consagrada a 

l'Església i a la societat. 

2. Treballar l'organització de l'Any amb CONFER regionals i diocesanes, concedint 

importància a la visibilització i mobilització en cada racó on ens trobem. 

3. Promoure actes de reflexió, però també festius, de simbologia de comunió i projectes de 

compromís intercongregacionals. 

4. Visibilització en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials i a través de les 

publicacions pròpies de CONFER. 

5. Que l'Any ajudi a millorar en les mutues relacions entre nosaltres, amb pastors, laics i 

altres batejats a les diferents Esglésies particulars, per buscar una harmonia de les 

relacions en el camí del Poble de Déu. 

6. Coordinar iniciatives amb els instituts de vida consagrada, centres superiors de religiosos i 

publicacions de vida religiosa. 

7. Realitzar les convocatòries habituals amb aquest rerefons de l'Any durant el temps que 

duri. 

8. Tenir en compte l'Any Teresià (V Centenari). 

9. Proposta directa per a CONFER regionals i/o diocesanes: exposició sobre la Vida 

Consagrada en la diòcesi. 

 
URC Orientacions i criteris 

1. Accentuar la centralitat del Crist en la celebració de l’Any de la Vida Consagrada, en el 

nostre cas com a vida religiosa i en comunió amb els altres sectors implicats, a través de la 

pregària, la interioritat, la formació i la reflexió compartida. Celebració interna de cada 

congregació (i de la mateixa URC) amb fidelitat al carisma rebut. 

2. Generar una dinàmica de sortida que consolidi la presència com Església en la societat i, 

especialment, en les perifèries. Un esforç de comunicació. 

3. Demanar al Senyor, des de la fidelitat i l’esperança, que susciti vocacions a la vida 

consagrada i que les persones cridades responguin amb generositat i amor 

4. Elaborar un programa que, més enllà de les aparences, orienti al seguiment del Crist i als 

valors cristians en profunditat. 

5. Coordinar les actuacions de la celebració de l’Any de la Vida Consagrada a Catalunya, 

partint de la Conferència Episcopal Tarraconense i de les mateixes diòcesis per anar ben 

units, tot evitant duplicar esforços i amb la voluntat d’arribar a tothom. 

6. Fer visible la crida a la vida consagrada a través del testimoniatge. 
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A la casa de les Germanes de la Caritat de Santa Anna (Casa d’espiritualitat “Mare 
Ràfols”), de Vilafranca del Penedès, hem inaugurat avui el XXXVIIIè Capítol 
Provincial dels Framenors Caputxins de Catalunya i Balears. 

A partir de les 9 del matí, poc a poc, els frares han anat arribant a la casa i, un cop 
acomodats en llurs respectives habitacions, hem començat el nostre Capítol inaugurat amb 
l’Eucaristia, presidida per fra Hugo Mejías, Conseller General del l’Orde, com a 
representant del nostre Ministre General, fra Mauro Jöhri. 

La sessió del matí bàsicament ha estat emprada per escollir els escrutadors, el Secretari 
del Capítol i dos moderadors. 

La sessió de la tarda ha consistit en la relació de l’informe del nostre Ministre Provincial, fra 
Gil Parés, on s’han repassat els tres anys transcorreguts des del darrer capítol (2011). 

La reunió s’ha clos amb el rés de Vespres, avui presidides per fra Joan Botam.  
L’ambient ha estat de retrobament, festiu, fratern, amb preocupació pel moment present, 
però esperançats pel nostre futur. 

Tot plegat ens han fet pensar amb allò que deia el cronista franciscà fra Jordà de Giano, 
quan parlava dels capítols dels primers frares: “Els frares es troben anualment per dinar 
junts, alegrar-se en el Senyor i després... fer alguna ordinació sobre la vida quotidiana”. 

  

  
 

I fou el segon dia… 

Baixant per les escales a les 7 del matí, una calma magnífica, l’aire fresquet a la cara, 
deliciós... 

A la capella, els frares resen en silenci..., ambient de profunditat, de pietat... la província 
caputxina té futur. Així com un poble que canta té futur, uns frares que preguen llargament 
poden tenir esperança. 

El dia d’avui ha estat presidit pel diàleg. En petits grups hem estat comentant l’informe del 
Provincial durant tot el matí. Sinceritat, respecte, contrast d’opinions, expressió de desigs i 

XXXVIII Capítol Provincial 
dels Framenors Caputxins de Cayalunya i Balears (30 juny – 4 juliol 2014) 
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preocupacions... és com una “catarsi” molt sanadora enmig de la qual sempre hi apareixen 
idees noves per aprofitar. És el llenguatge de l’Esperit! 

A final del matí s’ha fet un sondeig pel Provincial i els seus Consellers, ens fem una idea de 
per on poden anar els trets... 

A la tarda hem posat en comú les aportacions dels grups i hem continuat dialogant a l’aula. 
Diàleg i més diàleg... per diàleg que no quedi! 

Al final de la tarda ens visita el Sr. Esteve Forneguera, administrador de la Cúria provincial, 
que ens informa a bastament de l’estat de l’economia de la Província, tot donant compte de 
les entrades i en què s’han emprat les despeses, amb torn obert de paraula per aclariments i 
preguntes. Donar compte i transparència, un altre criteri de la presència de l’Esperit.  

Per cloure la jornada: visionat d’un vídeo informatiu sobre la presència caputxina a Mèxic. 

 

 
 

… i fou el tercer dia, 

Els caputxins som un Orde estès arreu del món i això és una gran riquesa, perquè permet 
sortir del nostre món petit i emmirallar-nos en experiències evangèliques reeixides. 

En aquest sentit, fra Hugo Mejía, president del nostre capítol, ens ha informat de diverses 
realitats de dins l’Orde: diverses presències fraternes a l’Àsia, una experiència de retorn a la 
simplicitat dels orígens a França, la creació de fraternitats internacionals a Europa, la 
reestructuració de les cases de la Cúria a Roma, la nova web de l’Orde, l’encontre dels 
ministres provincials de tot Europa que se celebrarà el proper desembre... 

Fra Jacint Duran ens introdueix als temes de la nostra Assemblea provincial celebrada el 
passat mes de febrer. A partir del Testament de Sant Francesc, ens recorda la necessitat de 
rememorar la pròpia experiència de vocació tal i com feien els profetes Elies o Osees. Sant 
Francesc, en el seu Testament, retorna a la seva pròpia experiència fundant per tal 
d’il·luminar els conflictes presents. 

El bisbe de Sant Feliu, monsenyor Agustí Cortès, s’ha fet present al migdia per presidir 
l’Eucaristia i dinar amb nosaltres. En l’homilia ens ha dit que som afortunats per tenir en el 
nucli del carisma la pobresa, la renúncia al poder, la kènosi... en fi, la feblesa de la creu. 

A la tarda, diàleg sobre els treballs en grups dels temes de l’Assemblea i debat sobre la 
conveniència d’acceptar o no l’ajut de personal d’altres províncies. El sopar i la fresqueta del 
vespre han acabat d’alegrar-nos la tarda. 
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I fou el quart dia,....., el més decisiu. 

 
En tot Capítol ordinari un dels moments més importants és el de l’elecció dels nous 
responsables de la fraternitat per als propers tres anys, el ministre provincial i quatre 
consellers. Com que no és una simple qüestió de preferències personals, sinó un 
esdeveniment de l’Esperit on cal cercar el bé de la comunitat, per això cal encomanar-se al 
Senyor i demanar l’assistència del seu Esperit. En aquest sentit, el matí del dia d’avui ha 
estat dedicat al recés, a la pregària, al silenci... 

El predicador, fra Hugo, ens exhortava en la seva plàtica a la conversió permanent que 
consisteix, sobretot, a créixer en la negació d’un mateix, a morir al jo i estar disposats a 
donar la vida, a perdre per guanyar quelcom més gran, a posar-se al servei del que 
necessiten els altres... Silenci, passeig, lectura..., en el marc dels amples jardins de la casa 
“Mare Ràfols” i de la sòbria i rústega casa on la fundadora va néixer. 

Al migdia ens ha visitat el bon amic Jordi Llisterri, director del portal catalunyareligio.cat, per 
fer un reportatge del Capítol. Ha filmat i ha entrevistat fra Gil i fra Hugo i, després, ha 
compartit l’àpat amb nosaltres. 

A l’inici de la tarda arriba el moment esperat: les eleccions. Talment una litúrgia, s’invoca 
l’Esperit Sant amb el Veni Creator, es passa llista dels qui tenen dret a vot, es reparteixen les 
paperetes..., es fa el recompte, s’escruten els vots i, enmig d’un silenci solemne, el secretari 
del capítol pronuncia el nom del frare escollit, el president li pregunta si accepta..., i així, 
talment una dansa sagrada, es repeteix la cerimònia amb tots els escollits. 

Finalment, el resultat: És reelegit provincial fra Gil Parés i com a consellers, fra Jacint Duran 
(vicari provincial), fra Eduard Rey, fra Lluís A. Arrom i fra Jesús Romero. FELICITATS!!! 

Aplaudiments i abraçada fraterna de tots els germans als elegits. L’aire sembla més lleuger i 
l’ambient més fluït, una sana alegria ressona per les parets de la casa, sensació de descans, 
il·lusió pel futur.... Ens fem la foto de grup i... a berenar!! 

Al vespre ens visiten en Pau Tarruell i la Carmina, membres del grup Bufanúvols, que ens 
ofereixen després de sopar una simpàtica vetllada amb música, teatre i rondalles amb el 
títol Contes beduins. 
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(Jordi Llisterri –CR – 4|7|2014) / Vilafranca del Penedès) Capítol provincial dels frares 
caputxins de Catalunya i Balears. És la trobada de tots els germans de la provincia que cada 
tres anys revisa i renova les 
seves orientacions. No són 
una multitud, però 
mantenen presències significa
tives a Pompeia, Sarrià, 
Vallvidrera i al Raval de 
Barcelona, i a Arenys de Mar, 
a Igualada, i a Mallorca. 

Un dels temes d’aquest capítol 
ha estat veure com reforçar 
cap a enfora el testimoni  de 
vida fraterna d’aquests pares 
fundats per Sant Francesc 
d'Assís. Altres experiències 
europees estan funcionant en 
aquesta direcció, més centrada en el ser germans que en el fer moltes coses. I la renovació 
del papa Francesc també ho impulsa.  

Aquest divendres tanquen el capítol que han celebrat durant aquesta setmana a Vilafranca 
del Penedès, a la casa d’Espiritualitat Mare Ràfols de les germanes de la Caritat de Santa 
Anna. Des d’allà en parlen el provincial de Catalunya i Balears, Gil Parés, que dijous va ser 
reelegit per un segon període de tres anys, i Hugo Mejías, conseller general del l’Orde que 
representa en el capítol al ministre general. Parés remarca com a nucli "una vida comuna, 
que només és possible quan enmig hi ha Déu" i que "si no som germans no som res". I 
Mejías parla de "l'esperança que contagien aquestes comunitats". 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/59346 

 
 
 
 

Per segona vegada en 
aquest curs acadèmic 
que acaba de finalitzar, 
s’ha celebrat lo trobada 
intercomunitària i inter-
congregacional. Tres 
moments importants: 

reunió per explkicar el projecte SICAR per part de les Adoratrius, eucaristía presidida pel P. 
Màxim Muñoz, provincial dels claretians i president de l’URC, i sopar festiu. En aquesta 
ocasió, volem recollir les línies bàsiques s’una projecte que ens va encisar a tots. Hi 
introduirem fotografíes de la trobada. 
 

El capítol dels caputxins renova el testimoni: 
"Si no som germans, no som res" 

Adoratrius, Germanes Caputxines de la Mare de Diví Pastor i Germans 
Maristes continúen les seves trobades de barri de Sants 

http://www.caputxins.cat/fraternitats/
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Misió 
 
L’entitat RELIGIOSES ADORATRIUS va ser fundada l’any 1856 i consta inscrita en el 
Ministeri de Justícia des de l’any 1909 i té per missió institucional des del seu origen: 

 L’alliberament, la promoció i integració personal i social de la dona afectada per 
diferents formes d’esclavitud. 

 La denúncia de situacionss d’injustícia, la defensa dels drets de la dona, el 
coneixement de la problemàtica social que li afecta i l’anàlisi crític de la realitat. 

SICAR cat neix l’any 2002 com a resposta a les demandes d’un col·lectiu emergent, a una 
realitat social particular i, a una forma de violència de gènere on es produeix una forta 
violació i vulneració dels Drets Humans de les dones víctimes del tràfic amb finalitats 
d’explotació sexual. 
Per tant, SICAR cat ha optat per promocionar els DDHH de les dones víctimes del tràfic amb 
fins d’explotació sexual a través d’una atenció integral i denunciant aquesta forma actual 
d’esclavitud. 

  
Visió    
 

 Prestar atenció a les necessitats actuals de les dones en situació d’exclusió social. 
 Tenir presència o fer-nos presents en entorns d’exclusió social donant respostes a les 

necessitats reals i expressades per les pròpies dones. 
 Caminar cap a una major professionalitat en el desenvolupament de la missió des del 

compromís amb la defensa dels DDHH i els valors de l’Entitat. 
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 Fomentar equips interdisciplinaris que ens permetin realitzar un abordatge integral de 
la nostra acció. 

 Optimitzar el treball en xarxa per abordar des d’una perspectiva global els fenòmens 
d’exclusiós social i combatre les seves causes i conseqüències. 

 Actualitzar el model pedagògic d’acord als reptes que se’ns van presentant. 
 Contribuir al canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’estructures que 

no respectin els DDHH, especialment els drets socials, polítics, econòmics i culturals 
de les dones. 
 

 
Principis d’actuació/Valors 

  

 
Acollida incondicional 
La nostra intervenció es basa en l’acollida càlida i incondicional que facilita que la dona 
pugui sentir-se en un lloc i en altres, com a part d’ell i dels altres. Suposa afecte, cura, 
confiança i respecte cap a la idiosincràsia de cada persona; de manera que es faciliti 
crear el vincle necessari per iniciar un procés de recuperació o canvi juntament amb altres 
persones. 
 
Autonomia 
Creiem en la capacitat de la 
dona d’autogestionar la seva 
pròpia vida i responsabilitzar-
se de la mateixa. 
 
Escolta activa i empática 
Ens situem juntament amb la 
dona des del seu propi angle i 
entrem en comunicació amb 
ella per captar el que ens 
està expressant, mes enllà de 
les paraules. Ens exigeix 
obertura i no emetre judicis 
de valor. 
 
Coherència i Transparència 
Volem mostrar-nos essent qui realment som cadascú i actuar d’acord al que sentim i 
pensem: Ser un mateix en la relació amb l’altre. 
 
La llibertat com a eix 
Lluitem per a que cada dona es realitzi des de la seva pròpia identitat; és a dir, ser una 
mateixa i tenir la voluntat i decisió d’aconseguir-ho. 
 
Co-responsabilitat 
Ens impliquem en la missió des de l’actitud que afavoreix una interrelació basada en la 
responsabilitat, compromís i autoexigència de cadascú. 
 
Interculturalitat 
Actuem des de el respecte per la diversitat per a que cap grup o persona estigui per sobre 
de l’altre. Intervenir d’acord a aquesta convicció suposa entendre la interacció de manera 
horitzontal i sinèrgica entre les cultures per així afavorir la convivència i la integració. 
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Política de Qualitat 
 
Per poder assolir aquests 
principis, la Direcció es 
compromet al següent: 

 Generar una cultura 
de qualitat que arribi 
a a tots els serveis i 
tasques de l'equip, 
propiciant i motivant 
una gestió cap a la 
innovació i la millora 
contínua. 

 Vetllar pel 
compliment de les 
necessitats i 
expectatives dels 
seus grups d'interès 
a través del 
desenvolupament de 
l'estratègia del 
programa SICAR cat i, des dels principis i valors institucionals. 

 Complir amb tots els requisits legals, reglamentaris, i qualsevol altre d'aplicació a 
l'Entitat. 

 
 
El nostre projecte 

  El nostre projecte     

   

SICAR cat és la resposta institucional de 
les Religioses Adoratrius per recolzar a les 
dones relacionades amb entorns de 
prostitució i/o aquelles que han estat 
víctimes del tràfic de persones amb 
finalitats d’explotació sexual.  
 
Aquest programa neix l’any 2002 com a 
resposta a les demandes d’un col·lectiu 
emergent, a una realitat social particular i, 
a una forma de violència de gènere on es 
produeix una forta violació i vulneració dels 
Drets Humans de les dones víctimes del 
tràfic de persones amb finalitats 
d’explotació sexual. 
 
Per tant, SICAR cat ha optat per centrar la 
seva finalitat en combatre el tràfic de 
dones a través de la protecció dels Drets 
Humans de les víctimes i, de 
la denúncia d’aquesta forma actual 
d’esclavitud. 
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Objectius  

  
 

 
1. Atendre les necessitats bàsiques i 

de salut en condicions de seguretat 
de les dones víctimes del tràfic amb 
finalitats d'explotació sexual. 

2. Promoure l'autonomia de las dones 
víctimes del tràfic amb finalitats 
d'explotació sexual a través de la 
prestació d'una atenció social, 
psicològica, jurídica i sociolaboral. 

3. Fer visible el fenomen del tràfic amb 
finalitats d'explotació sexual a 
través de la capacitació i la 
sensibilització d'agents socials i la 
societat en general i la participació 
en xarxes afins. 
 

 

Com treballem 
 
El nostre treball s’organitza entorn a tres àrees principals: 

 Intervenció Directa: Responem de forma integral i des d’una visió interdisciplinar a 
les necessitats i demandes que presenten aquests col·lectius. Ens adaptem als canvis 
que contínuament es presenten intentant oferir fórmules i models d’atenció 
innovadores.  

 Sensibilització i Denúncia: A través d’accions de comunicació i formació i des d’una 
perspectiva de defensa dels drets humans denunciem la situació d’aquestes dones.  

 Gestió: Responsable de garantir la sostenibilitat econòmica i tècnica del programa a 
través de la creació d’estructures i eines de treball que permetin una gestió eficaç i 
eficient en condiciones de legalitat que ens permeti accedir pròximament al segell de 
qualitat EFQM. 

Apostem per un treball en xarxa i coordinat amb organismes públics (nacionals i 
internacionals) igual com amb entitats privades que lluiten per objectius afins als de la nostra 
entitat: 

 XCT: Xarxa Catalana sobre la Trata de Persones. 
 Taula tècnica per a l’abordatge integral del treball sexual. 

 
Context 
 
Una de les principals dificultats a què ens enfrontem és que per a accedir als contextos 
d’explotació sexual, ens hem d’acostar i hem d’intervenir en contextos de prostitució (clubs, 
pisos, carretera i carrer). 
En aquest sentit, a Catalunya hi ha poques entitats que treballin en contextos de prostitució i 
la gran majoria es concentren a la ciutat de Barcelona. Moltes d’aquestes entitats tenen una 
trajectòria llarga de treball amb el col·lectiu de prostitució des d’una perspectiva 
sociosanitària; i amb el temps han anat oferint més serveis atenent les demandes que el 
col·lectiu de prostitució els ha anat plantejant (oferint mediació sanitària; assessorament 
jurídic perquè la majoria es troben en situació d’irregularitat; oferint cursos de formació 
ocupacional adaptats a aquest col·lectiu per a aquelles dones que no poden continuar en el 
treball sexual o bé es plantegen un canvi; investigant sobre aquesta realitat…). 

http://www.adoratrius.cat/sicar/quienessomos_nuestroproyecto_cat.php
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Però la majoria d’aquestes accions no s’adrecen al col·lectiu de dones víctimes del tràfic 
amb finalitats d’explotació sexual, que plantegen un altre tipus de demandes i que necessita 
una intervenció molt especialitzada i des d’una perspectiva de la defensa dels drets humans 
atenent a la seva condició de víctimes d’un delicte. 
D’altra banda, detectem que es produeix una vulneració dels drets humans d’aquestes 

dones. Una vulneració que ja es 
produeix als països d’origen (cultura 
patriarcal, pobresa…); però també 
al país de destinació, ja que no 
tenen cobertes les necessitats més 
bàsiques un cop aconsegueixen 
sortir de les xarxes d’explotació 
(sense documentació personal, 
sense cobertura sanitària, sense 
ingressos econòmics, sense 
allotjament…). I d’altra banda i com 
a conseqüència de la situació 
d’explotació s’observen importants 
seqüeles emocionals i un gran 
desconeixement de l’entorn a causa 
de l’aïllament a què han estat 
sotmeses que es tradueix en un 

desconeixement del marc legal, laboral i dels recursos/prestacions socials existents. 
És per això que l’any 2002 SICAR cat comença a respondre a aquestes necessitats i a 
realitzar un treball coordinat i en xarxa amb les entitats que detecten situacions de tràfic i 
ofereix a totes aquestes dones un programa d’atenció integral des de dues modalitats 
d’intervenció: residencial i serveis.   
Marc Teòric 
 
¿Què és el tràfic de persones?  
 
En l’any 2000, el Protocol de les 
Nacions Unides per Prevenir, 
Reprimir i Sancionar el Tràfic de 
Persones, especialment Dones i 
Nens va recollir per primera vegada 
una definició sobre el tràfic de 
persones consensuada 
internacionalment, firmat i ratificat 
per l’estat espanyol, entrant en vigor 
el 25 de desembre de 2003. 
 
“La captació, el transport, el trasllat, 
l’acollida o la recepció de persones, 
recorrent a l’amenaça o l’ús de la 
força o altres formes de coacció, el 
rapte, al frau, l’engany,  l’abús de 
poder o d’una situació de vulnerabilitat o la concessió o recepció de pagaments o beneficis 
per obtenir el consentiment d’una persona que tingui autoritat sobre l’altra, amb fins 
d’explotació… Inclourà l’explotació de la prostitució aliena o altres formes d’explotació 
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sexual, treballs o serveis forçats, esclavitud o lpràctiques anàlogues a l’esclavitud, la servitud 
o l’extracció d’òrgans”. 
 
Diferenciació de realitats  
 
És habitual el desconeixement sobre el món del tràfic i la seva confusió, principalment amb 
el tràfic il·lícit de migrants per una banda, i la prostitució per una altra. Totes elles són 
realitats que, si bé tenen punts en comú, són diferents i precisen d’un anàlisis específic per 
la seva complexitat. S’evita així, provocar confusió en l’opinió pública i l’estigmatització de 
certs sectors de la població; i es facilita donar a cada realitat les respostes oportunes. 
Aclarir, per una part, que amb el tràfic il·lícit d’immigrants allò que es facilita és l’entrada 
de persones al país de destí de manera il·legal a canvi de diners. D’altra banda, que no tots 
els casos de tràfic tenen com a finalitat la prostitució, i que no totes les persones que 
exerceixen la prostitució han estat víctimes de xarxes de tràfic de persones.  
 

MIGRACIÓ TRÀFIC IL.LÍCIT TRATA 

 
Facilitar l’entrada al país 
a canvi de diners (deute) 

“Captació, el transport, el trasllat, 
l’acollida o la recepció de 
persones” 

Voluntarietat en viatjar Voluntarietat en viatjar Voluntarietat en viatjar 

Sin coacció o violència Sin coacció o violència 

Recorrent a l'amenaça o l'ús de la 
força o altres formes de coacció, 
el rapte, al frau, l'engany, l'abús 
de poder o d'una situació de 
vulnerabilitat o la concessió o 
recepció de pagaments o 
beneficis per obtenir el 
consentiment d'una persona que 
tingui autoritat sobre una altra, 
amb fins d'explotació 

Situació regular Situació irregular Situació irregular 

Activitat econòmica en 
qualsevol sector 

Activitat econòmica en 
qualsevol sector 
(economia submergida) 

Inclourà l’explotació de la 
prostitució aliena o altres formas 
d’explotación sexual, treballs o 
serveis forçats, esclavitut o 
pràctiques anàlogues a la 
esclavitut, la servitut o l’extracció 
d’òrgans”. 

 
Violació de drets humans  
 
El tràfic de persones suposa una greu violació dels drets humans i constitueixen una de les 
formes actuals d’esclavitud. L’esclavitud no passa enfront dels nostres ulls amb els mateixos 
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atributs o senyals que fa 100 anys, sinó que ha pres noves formes i hem d’aprendre “a mirar” 
d’una manera nova per identificar aquests senyals. 

A Espanya i als països del nostre entorn cultural hi ha persones que són venudes i 
comprades, sotmeses a situacions d’explotació i a violacions sistemàtiques. 

El següent quadre reflexa les diferents situacions que viuen les dones víctimes del tràfic, 
identificant los drets humans que es vulneren i els crims que es cometen contra elles:   
 
 
 
 
 

 El jueves 26 de junio de 2014 se 
celebró en Barcelona la entrega de 
premios del movimiento Església 
Plural. El acto tuvo lugar dentro de la 
XII DIADA PEL RESPECTE A LA 
PLURALITAT EN LA ESGLÈSIA. Este 
año, el Proyecto Verdallar fue 
seleccionado como ganador del 
Premio Esglèsia Plural para un 

proyecto de economía justa y distributiva. La Hna. Ana Royo Aznar, de la Comunidad 
Teresiana del Raval de Barcelona y Directora de la Fundació Benallar, recogió el premio, 
consistente en una escultura con el logotipo de Esglèsia Plural y la cantidad de 1.000 euros.  
 

PREMIS ESGLÉSIA PLURAL 2014 

En Miquel Verdaguer, en representació d’Acció Solidària Contra l’Atur va formar part del 

jurat dels Premis Església Plural 2014. Els resultats per les tres categories són: 

1.- Premi Mn Vidal i Aunós a una trajectòria personal aquest any recau en Mn. Josep 

Dalmau i Olivé. 

2.- Premi per a un projecte d’acció social, enguany s’ha atorgat a la Fundació Quatre 

Vents pel seu projecte Llar de recuperació” orientat a famílies amb risc d’exclusió social. 

3.- Premi a un projecte d’economia justa i distributiva, s’ha concedit a Verdallar pel seu 

projecte de producció i comercialització de productes d’agricultura ecològica que ocupa joves 

amb risc d’exclusió social. 

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc el 26 de juny de 2014 a les 18:45 a l’Auditori del Pati 

Manning (Antiga Casa de la Caritat) al Carrer Montalegre, 7 de Barcelona 

Els finalistes han estat: 

 Llar d’acollida Santa Maria del Camí de l’Associació Emaús Rural. 

 SOPS de la Fundació Acollida i Esperança. 

 Horta Santa Clara de la Fundació Acollida i Esperança. 

 Color a les persianes de Fundació Comtal. 

 Centre Amigos de  Salesianes de Sant Vicenç dels Horts. 

 Escola Cintra de la Fundació Cintra. 

 Racó de la Infància, Adolescència i Joventut de la Fundació Social del Raval. 

 La Llavor de Fundació Ared. 

La hermana Ana Royo recoge el premio de Esglèsia Plural al proyecto 
Verdallar 

http://www.esglesiaplural.org/
http://www.4vents.org/
http://www.4vents.org/
http://www.verdallar.com/
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Enhorabona als seleccionats pel jurat així com l’agraïment per la tasca que porten a terme i 

per la confiança dipositada en Església Plural. 
 

El movimiento Esglèsia Plural “está formado por cristianos y cristianas de base, 
principalmente laicos y laicas, que provienen de diferentes ámbitos de la Iglesia de 
Catalunya, con una clara voluntad de trabajar por la reforma de la Iglesia católica, donde nos 
sentimos profundamente enraizados, recogiendo el espíritu del Concilio Vaticano II, y 
constituyéndonos en punto de encuentro de aquellas personas, grupos y entidades que 
comparten la necesidad de un espacio común que ayude a entrelazar inquietudes, 
información, propuestas y formación entre los que pretendemos vivir una Iglesia más plural y 
próxima a las realidades y necesidades de las personas de nuestra época”. 

 
La finalidad del Proyecto Verdallar 

 Es una empresa de 
inserción laboral, sin ánimo 
de lucro, creada por la 
Fundación Benallar para 
atender a los sectores más 
desfavorecidos de la 
sociedad y con una visión 
ecológica de la vida y del 
trabajo. 

La actividad principal es 
comercializar y distribuir 
productos de alimentación 
ecológicos, cultivados en 
un huerto totalmente 
ecológico y atendido por 
inmigrantes, casi todos 
ellos subsaharianos.  

Los objetivos del Proyecto son: 

• Reinsertar socio-laboralmente a personas que están en riesgo de exclusión social debido a 
la situación económica actual. 

• Promocionar y extender el eco-desarrollo, la ecología, la economía social, y las energías 
limpias como una forma de vida y de trabajo.  

El origen del Proyecto 

La Fundación Benallar es la entidad fundacional de E.I. Verdallar, SL y celebró su 10 º 
aniversario con la creación de esta empresa, con la que se quiere dar una respuesta a la 
crisis económica. La misión de la Fundación Benallar es promover la Convivencia en 
Igualdad , y nació en octubre de 2002 como un proyecto de acogida y atención a la 
población inmigrada, siendo el segundo de los proyectos sociales 
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(Jordi Llisterri –CR -8/07/2014) Auditori totalment ple amb 400 persones representant les 
desenes d’entitats cristianes que han donat suport al Pacte Nacional pel Dret a Decidir. 
Aquest dilluns es va fer al CaixaForum un acte “per reafirmar, un cop més, que la nostra 
tradició i la nostra doctrina no tant sols avalen el Dret a Decidir de Catalunya sinó que ens 
insten a defensar-lo activament”, com explicava Carles Armengol en la benvinguda. 

L’acte es va obrir amb un vídeo recull de textos sobre el catalanisme al llarg del segle XX i el 
magisteri sobre els drets dels pobles. S’hi recollien frases com la de Joan Pau II que afirma 
que “ningú no està mai legitimat a afirmar que una determinada nació no és digna d’existir”. 

El gruix de la reflexió el va aportar el teòleg Xavier Morlans, professor de la Facultat de 
Teologia de Catalunya i consultor del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització. Va 
explicar com la Doctrina Social de l’Església reconeix “uns drets fonamentals de les nacions” 
i com la jerarquia catalana ha reconegut i ha donat “fe de la realitat nacional de Catalunya”. I 
tot i que la doctrina social “no es pronuncia sobre els casos concrets”, Morlans va 
argumentar que “defensar el dret de Catalunya a decidir el seu futur polític és una opció 
plausible, raonada i conseqüent”. 

La intervenció de Morlans va donar pas a un debat, moderat per Jordi Roigé, en el 
que Joan Rigol, coordinador del Pacte Nacional per Dret a Decidir, va demanar conduir el 
procés polític amb “valors comunitaris com a cristians i com a ciutadans”. Miquel Calçada, 
comissari del Tricentenari, va parlar d’un moment “amb una doble esperança, la que tenim 
com a cristians i com a catalans” i que ens dóna “una convicció ferma i profunda de 
continuar existint”. I Victòria Molins, teresiana del Raval, va remarcar l’arrelament del 
cristianisme: “Sempre es parla de Jesús el Natzaré, no el jueu o el romà... i jo sóc catalana”. 

Laics, religiosos i capellans defensen públicament 
que la doctrina avala el Dret a Decidir 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/48362
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/TextSalutacioDretaDecidir.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/articles/59492
http://www.catalunyareligio.cat/articles/59492
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Morlans, també va demanar en el debat un espai per la pregària “que ens doni serenitat en 
qualsevol situació i que no caiguem en el parany d’alçar la veu als altres”. 

L’acte va incloure un breu actuació musical de Natxo Tarrés, que es va afegir a la 
convocatòria “per donar suport al món que imagino en el segle XXI”. També la 
locutora Carme Canet, va recitar tres poemes de Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu i 
David Jou. La trobada es va tancar amb el cant de l’Emigrant de mossèn Cinto Verdaguer 

corejat pel públic amb la soprano Marta 
Sendra. 

En aquest vídeo podeu veure les imatges de 
l'acte i el testimoni de diversos participants i 
assistents: Eduard Ibánez, Joan Rigol, Joan 
Godayol, Xavier Morlans, Manuel Pousa, 
Miquel Calçada, Màxim Muñoz, Victòria 
Molins, Santi Torres, Paulina Nieto, i Joan 
Cabot. 

En la part central de l’auditori es van situar 
representants de les entitats que han donat 
suport a l’acte i altres personalitat de 
l’Església catalana de diverses 
tendències: Joan Godayol, bisbe emèrit 
d’Ayaviri; Eudald Vendrell, president de 
Justícia i Pau; Josep Maria Cullell, president 
de la Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu 
de Lourdes; Joaquim Ferrer, president de la 
Lliga Espiritual de la Mare de Déu de 
Montserrat; Màxim Muñoz, provincial dels 
claretians i president de la Unió de Religiosos 
de Catalunya; Joan Galtés, vicari episcopal 
de Barcelona; Josep Maria Domingo, vicari 
episcopal de Sant Feliu; Josep Gendrau, 
provincial dels Franciscans; Miquel Esquirol, 

president del Grup Sant Jordi; Josep Maria Genescà, president de la Fundació Albert 
Bonet;  Montserrat Espinalt, de l’equip sectorial de les Vedruna a Catalunya;Enric Puig, 
secretari de la Fundació Escola Cristiana; Jaume Dantí, del patronat de la Fundació Joan 
Maragall; Santi Torres, de Cristianisme i Justícia;Josep Maria Canet, de l’equip provincial 
dels Escolapis; Jaume Botey, de Cristianisme al Segle XXI; Josep Maria Puigjaner, 
escriptor; Manel Pousa, de la Fundació Pare Manel; Lluís Serra, marista i secretari de la 
URC; Jordi Porta, expresident d’Omnium Cultural, Jordi Bonet, arquitecte de la Sagrada 
Família.  

També hi van assistir diversos representants polítics, com el primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn; el secretari de comunicació del Govern, Jordi 
Cuminal; el director general d’Afers Religiosos,Enric Vendrell; el comissionat d’Afers 
Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona,Ignasi Garcia i Clavel; la diputada Glòria Renom. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/59513 
 

Podeu trobar-hi vídeos, així com el text de la ponència central d’en Xavier Morlans 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/59513
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(Laura Mor –CR/ Girona - 2/07/2014) La institució Vedruna mostra signes de vitalitat i 
afermament a Catalunya. Aquest dimarts l'auditori del parc de la Devesa de Girona ha acollit 
1.400 mestres en la tercera formació conjunta dels claustres de les 36 escoles que la 
congregació té a casa nostra. La jornada ha tancat el treball formatiu que els educadors van 
iniciar al gener i que ha confrontat el projecte educatiu Vedruna amb els reptes pedagògics 
de la Catalunya del segle XXI. 

En parlem amb Ramon Rial, director general de l'Escorial de Vic i coordinador de la jornada, 
i amb alguns dels membres del seu equip, Manel Salas, de l'Escola Vedruna de Balaguer 
i Mario Mercader, de l'Escola Vedruna de Palamós. En aquest vídeo també explica les claus 
de la identitat Vedruna la germana Roser Galceran, que forma part de l'equip Vedruna que 
coordinadora els temes educatius des de Tarragona. 

La jornada conclou tot un treball d'avaluacions compartides sobre la tasca de dins i de fora 
de l'aula, que ha servit per relatar anècdotes significatives d'arreu del territori, per donar 
significat i relleu a la missió educativa Vedruna i per concretar intuïcions pedagògiques i 
línies metodològiques de futur. 

“Teniu la missió més important del món: educar” 

La coordinadora de l'Equip de Centres Vedruna d'Europa, Tomy Pastrana, ha donat la 
benvinguda als assistents i ha definit la trobada com “un pas més per afermar la xarxa 
Escola Vedruna”. Pastrana ha recordat la missió inicial del projecte: “Vam néixer per ser 
signe de Déu en les escoles i en la cultura". I ha trencat una llança en favor dels espais 
formatius i de reflexió per tal que “en el dia a dia allò urgent no ens faci oblidar allò 
important”. 

Escola Vedruna: 
"Hem de crear xarxes que donin sentit al nostre projecte" 

http://vedrunacatalunya.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/57561
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Aquesta mateixa idea l'ha recollit el sociòleg i educador social Jordi Colletquan ha afirmat 
amb rotunditat que “en educació és necessari fer coses profundament inútils”. En l'anàlisi 
dels resultats presentats presentat aquest dimarts, Collet ha fet una crida a “replantejar 
l'educació lenta” i a “transformar l'avaluació perquè serveixi per aprendre i no per fiscalitzar”. 

El periodista Carles Capdevila ha encoratjat el col·lectiu de mestres i professors a “abraçar 
els canvis de la revolució tecnològica amb il·lusió, perquè si no la tecnologia us abraçarà a 
vosaltres i perjudicarà la vostra missió”. I hi ha afegit que “canviar és l'únic camí per millorar”. 
En la seva explicació, ha advertit que convé no confondre els mitjans amb la finalitat i ha dit 
als mestres que el seu rol 
continua sent el de sempre, 
acompanyar i aportar criteri en 
el camí de l'educació: “Teniu la 
missió més important del món –
educar– i, a més a més, ho heu 
de fer amb il·lusió”. 

Capdevila ha explicat l'actual 
canvi d'època referint-se a la fi 
del monopoli del coneixement 
per part de tres professions: 
“Hem acabat amb la impunitat dels metges, els mestres i periodistes”. En aquest marc, ha 
definit la confiança com una inversió: “Ens hem d'adaptar a un nou món horitzontal on ja no 
tenim l'autoritat regalada sinó que ens l'hem de guanyar dialogant”. Per a fer-ho, Capdevila –
que té quatre fills– ha dit que “una de les claus és la bona comunicació” amb les famílies 
(vegeu aquí la seva intervenció íntegre). 

Finalment, el psicòleg Pau López ha recollit l'anàlisi de punts forts i febles del treball formatiu 
realitzat pel professorat de l'escola Vedruna. Així, ha parlat de la necessitat de mantenir un 
estil propi que inpregni de caràcter l'acció educativa: “Educar 'a la nostra manera' és 
imprescindible”, ha dit López. 
També ha recordat que “l'èxit del 
líder és desaparèixer” i que els 
educadors han de tenir “una clara 
vocació que contribueixi a un món 
millor”. 

L'acte ha comptat, entre d'altres, 
amb la presència del secretari 
d'Escola Cristiana de Catalunya, 
el jesuïta Enric Puig; del director 
generals de Centres 
Concertats, Miquel García, representant la conselleria d'Ensenyament; i de Ramon 
Reyero de l'Equip de Centres Vedruna d'Europa. L'acte l'han tancat la la presidenta de la 
coordinadora de les Escoles Vedruna de Catalunya, la germana Montserrat Espinalt. 

Aquesta és la tercera trobada formativa d'educadors Vedruna. La primera es va celebrar al 
Fòrum de Barcelona, la segona a Sitges i enguany a Girona. Totes les escoles d'arreu de 
l'Estat han compartit aquesta mateixa formació, amb jornades similars a Valladolid i Alcoi. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/59282 

http://youtu.be/wngWjs68QME
http://youtu.be/wngWjs68QME
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/14399
http://www.catalunyareligio.cat/articles/59282
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El H. Emili Turú, como 
Superior general del Instituto 
Marista, ha dado su 
adhesión al llamamiento 
“Salvemos Alepo”, lanzado 
por Andrea Riccardi, 
fundador de la comunidad de 
San Egidio.  

Dice el H. Emili: “Quiero 
expresar mi agradecimiento 
a Andrea Riccardi por esta 
estupenda iniciativa, a la cual 
doy mi total adhesión, en 
nombre del Instituto Marista. 
Nuestro compromiso por la 
paz y la reconciliación se 
expresa a través de la 

presencia activa de un maravilloso grupo de Maristas en esa ciudad. Los Maristas azules 
están demostrando, día tras día, con una creatividad inagotable, que es posible el diálogo y 
la convivencia pacífica, y que la diversidad no es una amenaza sino una riqueza.” 

“Por eso –continúa el H. Emili– es muy oportuno el llamamiento de Riccardi: hay que poner 
fin de inmediato a una masacre que hace dos años que dura. Es necesaria una intervención 
internacional para liberar a Alepo del asedio. Para lograrlo, todos los gobiernos involucrados 
deben mostrar su responsabilidad: desde Turquía, alineada con los rebeldes, hasta Rusia, 
con influencia sobre Assad. Salvar Alepo tiene más valor que afirmar a una u otra parte 
sobre el terreno. Hay que abrir corredores humanitarios inmediatamente y hay que 
proporcionar provisiones a la población civil atrapada en la ciudad. Y luego hay que negociar 
a ultranza el fin de los combates.” 
_________ 
El llamamiento de Andrea Riccardi fue publicado en "Famiglia Cristiana" y "La Vie": 
www.santegidio.org 
 
 Año VIII - Número 330 Boletín marista 4 de julio de 2014 

 
 
 

Jesús Lanao, s.j., director del Banc de Recursos 
 
Eduard Brufau – Catalunya Cristiana 1815, 6 juliol 2014 

Les múltiples ONG que existeixen a Catalunya necessiten recursos materials i humans per 
poder tirar endavant els seus projectes. El Banc de Recursos, format per un bon equip de 
voluntaris dirigit pel jesuïta Jesús Lanao, posa en contacte empreses que es volen 
desprendre de material en bon estat que ja no fan servir amb ONG que el necessiten. 
Juntament amb la reutilització, el Banc de Recursos també treballa en la formació de tècnics, 
per tal que els usuaris que rebin el material l’aprenguin a fer servir. 

"Salvemos Alepo" 
H. Emili Turú ha dado su adhesión al llamamiento de Andrea Riccardi 

 

«Amb la crisi el 80% de les donacions ja no van al sud, es queden a casa» 
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El Banc de Recursos va néixer a mitjan anys noranta, un momento de florida de les 
ONG.  
Sí, encara que la nostra entitat no és fruit d’un gran estudi sociològic sinó d’una simple 
constatació de la realitat. L’any 1995 un amic que era educador en un centre de menors es 
va trovar que li faltava material i equipaments per poder fer tallers amb els joves. En aquell 
moment no va poder obtener res de l’administració i es va adreçar a diverses empreses per 
si els sobraven excedents. Per sorpresa seva no només li van dir que sí, sinó que li van 
donar un allau de material, molt més del que li calia. Es tractava sobretot d’equips 
informàtics, que en poc temps havien quedat obsolets i que les empreses haurien llançat. 
Per tal que algú pogués aprofitar tot el material sobrant va contactar amb mi per si als 
jesuïtes ens podia interessar per als nostres centres i escoles de països com Bolívia, el Txad 
o l’Índia. 
 
I llavors es va crear el Banc de Recursos... 
Encara no del tot, perquè els primers enviaments els vam fer des d’Intermón. Però aviat vam 
veure que era millor constituir una entitat nova específica per a aquesta activitat, i així va ser 
com al cap de tres anys va néixer el Banc de Recursos. L’objectiu era reutilitzar tot el 
material en bon estat que poguéssim obtenir per mitjà de donacions d’empreses perquè se’n 

beneficiessin els qui ho 
necessitaven. Així una part 
dels equipaments els 
destinem a projectes propis 
que tenim a l’entitat, encara 
que majoritàriament tenen 
com a destinatàries altres 
ONG petites que necessiten 
material per als seus 
projectes o bé per als locals i 
oficines on treballen. 
 
A part dels recursos 
materials, també posen 
l’èmfasi en els recursos 
humans. 
És clar. Des del principi vam 
començar a reunir i enviar 

sobretot equipaments sanitaris per a hospitals i maquinària agrícola, però aviat va quedar 
clar que amb el material no sempre n’hi havia prou. La formació és clau. Per exemple, si una 
ONG demana tractors per a una zona agrícola, prèviament parlem amb l’entitat per tenir en 
compte la mena de terra d’aquella zona, els conreus que hi ha o l’extensió de les finques, 
per veure si realment els tractors són el més adequat per a aquell lloc. Després, a part de la 
maquinària els facilitem voluntaris que els ensenyen com s’ha de fer anar i com s’ha de 
mantenir. Cal previsió i tenir en compte tots aquests aspectes per no gastar en va.  
 
Cal un bon coneixement del terreny. 
Tant és així que durant un temps també vam fer de consultoria per a ONG molt petites 
sorgides de manera espontània que volien enviar material a països del tercer món. Els 
assessoràvem per veure el material que es necessitava o el pressupost amb què es 
comptava. En molts casos s’arribava a la conclusió que el més senzill era que es fes un 
enviament de diners i que els destinataris l’invertissin en el que més necessitaven. A l’hora 
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de fer enviaments de material també cal tenir molt en compte els circuits comercials interns 
del país i respectar-los per no fer la competencia a les petites empreses locals. Es tracta de 
fer-hi arribar allò que no poden adquirir fàcilment. És per aquest motiu que no solem enviar-
hi roba, perquè és més fàcil d’aconseguir que altres productes. 
 
om ha afectat la crisi económica a l’activitat del Banc de Recursos? 
Hem notat un canvi substancial en els darrers temps. Si fa cinc o sis anys el 80% de les 
donacions anaven al sud i la resta es quedaven a casa nostra, ara passa justament a la 
inversa. Amb la crisi, les ONG reben moltes menys ajudes de 
l’administració i ja no es poden fer càrrec dels costos 
d’enviament. I d’altra banda, com tothom pot constatar, aquí 
han augmentat moltíssim les necessitats. Continuem, doncs, 
amb el nostre servei, però han canviat els destinataris.  
 
La seva és una entitat que funciona amb voluntaris.     
La gran majoria de treballadors són voluntaris, perquè som 
un banc de recursos materials però també humans. Els 
nostres voluntaris són persones que dediquen el seu temps a 
ajudar els altres, persones que potser ja están jubilades, i 
que tenen una experiència i uns coneixements molt valuosos. 
Actualment tenim una trentena de voluntaris a Barcelona, 
més els que es troben a les delegacions que tenim a la resta 
de Catalunya, a Lleida, on gestionem sobretot maquinària 
agrícola. També tenim un patronat format per persones vinculades al món empresarial, 
universitari o cooperatiu, com ara Intermón-Oxfam, Esade, el Col·legi d’Enginyers, l’IQS... 
Entre tots formem un equip que treballem per sensibilitzar la societat, les escoles i sobretot 
les empreses. 
 

Banc de Recursos 
Tel. 932 177 154 
www.bancderecursos.org 
bancdr@bancderecursos.org 
 
 
 
 
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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L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha lamentat aquest dissabte la mort de la religiosa 
Pierrette Prat i Galindo, que va ser abadessa del Monestir de Pedralbes durant gairebé 20 
anys. 
   Prat, que va ingressar al monestir el 1957 i va ser abadessa electa fins el 2007, també 
havia ocupat el càrrec de presidenta federal dels Convents de Clarisses de Catalunya entre 
1957 i 1987 i actualment era vicària de la comunitat del monestir, ha informat l'Ajuntament en 
un comunicat. 
   Trias ha destacat la "qualitat humana i la senzillesa de sor Pierrette, que sempre va 
mostrar un gran afecte per les persones i la seva il·lusió per un futur millor". 

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) 
 
 
 
 
 Divendres, 11 
 
SANT BENET, abat,  
patró d’Europa 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS 
Dies: de l’11 al 20 
A càrrec d’: Oriol Tuñí, jesuïta 
Lloc: Cova de Sant Ignasi, 
Manresa 
Més informació:  
tel. 938 720 422;  
a/e: info@covamanresa.cat;  
www.covamanresa.cat 
 
Dissabte, 12 
 
CONCERT DE PIANO, AMB OBRES DE GOLDEBERG 
A càrrec de: Miquel Villalba 
Lloc: claustre del Monestir de Sant Daniel, Girona 
Hora: 21 h 
 
Diumenge, 13 
 
RETRANSMISSIÓ DE LA MISSA DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY 
(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: Capella de Música Santa Maria, de Mollet del Vallès (Vallès Oriental 
– diòcesi de Terrassa). Director: Pelegrí Bernial 
Assemblea: Membres de diverses comunitats cristianes de Mollet del Vallès, Sant Fost de 
Campcentelles i altres localitats del Vallès Oriental 
Canal: TVE 2       Hora: 10.30 h 
 

Mor l'exabadessa del Monestir de Pedralbes, Pierrette Prat 

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 

mailto:info@covamanresa.cat
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Dilluns, 14 
 

SETMANA SOLIDÀRIA per a 
joves de 16 a 30 anys 
Organitza: Delegació de 
Joventut de l’Arquebisbat de 
Barcelona 
Dies: del 14 al 18 
Llocs: Cottolengo del Padre 
Alegre (ajudar i servir persones 
discapacitades); Llar de Pau de 
les Filles de la caritat 
(acompanyament de dones en 
situació marginal); Presó de 
WadRas amb els mercedaris 
(voluntariat amb les preses); 

Menjador social d'Emaús (donar els àpats a persones sense recursos); Hospital infantil 
de sant Joan de Déu (acompanyament de les famílies dels infants); Centre d'acollida 
d'infants de sant Josep de la Muntanya (reforç escolar i de lleure dels infants acollits); 
Residència de la Nativitat de les germanes darderes (voluntariat amb gent gran) 
Més informació i inscripcions:  
tel. 934 121 551; a/e: djoventut@arqbcn.cat; www.delejovebcn.com 
 
Dimarts, 15 
 
 EXERCICIS ESPIRITUALS 
Dies: del 15 al 24 
A càrrec de: Maite Valls, religiosa de Jesús-Maria 
Lloc: Casal de Pau, Casa d’Espiritualitat de les Germanes de la Consolació, Arbúcies 
Més informació: tel. 696 493 466; a/e: casaldepau@gmail.com; www.casaldepau.org 
 
Dimecres, 16 
 
EUCARISTIA, PRESIDIDA PEL 
CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ 
SISTACH, AMB MOTIU DE LA 
FESTIVITAT DE LA MARE DE 
DÉU DEL CARME 
Organitza: Comandància Naval 
Lloc: Església castrense del Parc 
de la Ciutadella, Barcelona 
Hora: 12.30 h 
 
EXERCICIS ESPIRITUALS 
Dies: del 16 al 24 
A càrrec del: grup Carmen 
Melchor 
Lloc: Casa d’Espiritualitat Enric 
d’Ossó, Av. Santa Teresa, 16, Jesús-Tortosa 
Més informació: tel. 977 502 130; ceo.teresianes.org 
 

mailto:djoventut@arqbcn.cat
mailto:casaldepau@gmail.com
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Entrevista a Rosa Hereu, voluntària al menjador social de les Missioneres de la Caritat 
de la Mare Teresa de Calcuta 
 
Arran del seu treball com a voluntària al 
menjador social de les Missioneres de la 
Caritat de la Mare Teresa de Calcuta, al 
barri del Raval de Barcelona, la Rosa 
Hereu va conèixer el moviment Tinc Set, 
del qual és membre. Aquest moviment per 
a laics s’inspira en el carisma i 
l’espiritualitat de la Mare Teresa. 

Què li va atraure de Tinc Set? 
El seu objectiu de saciar la set infinita de 
Jesús d’estimar i ser estimat, revelada 
mitjançant el seu crit a la creu, “Tinc set”, 
amb la finalitat de poder tenir una trobada 
personal amb Jesús, per poder viure, contemplar, saciar i proclamar aquesta set. 

Per què li ha canviat la vida? 
Ens podem imaginar que estem al peu de la Creu de Jesús, amb la nostra Mare Santíssima, 
per conèixer, contemplar i saciar la set Infinita de Deu. Aquesta experiència ens porta al que 
anomenem “esperit de la societat”: una confiança amorosa, una entrega total i amb alegria. 
Trobem Jesús assedegat en l’Eucaristia que adorem i en els més pobres dels pobres que 
servim. La Verge ens porta al peu de la creu. Amb el Sant Rosari ens apropem més a ella. 
Aquesta set que experimentem ha de ser proclamada i donada a conèixer. 

Com ha evolucionat la seva fe? 
El moviment ha estat per a mi com trobar un tresor. Ha fet que em comprometi fermament a 
respondre al crit de Jesús. Estic descobrint que l’oració em proporciona molta pau; és una 
necessitat que va en augment. Sento una gran alegria tot ajudant les Missioneres de la 
Caritat perquè els més desvalguts puguin menjar. Tinc tots els arguments necessaris per 
poder proclamar aquesta set de Jesús d’estimar-me i les ganes que jo tinc d’estimar-lo a Ell. 

Entrevista realitzada per Òscar Bardají per al Full Dominical del proper 6 de juliol. 
 
 
 

 

 

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 

Set de Jesús  
  

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 
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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. 

 
 
 
 

Convent de Sant Francesc de Berga 

Franciscans de Catalunya 

Tel 932092090 

Mail  minprovincial@franciscans.cat 

 
A l’Atenció de la U.R.C. i de tots els 
Ordes i Congregacions Religioses de 
Catalunya. Pau i Bé 

Tots coneixem prou bé la crisi que patim 
de vocacions i això comporta anar 
suprimint comunitats religioses. Els més 
afectats són els pobles i comarques i 
ens anem concentrant a la Gran Ciutat. 

El convent dels franciscans de Berga està  en perill de supressió. 

Com veieu en la fotografia, és una convent gran, ben arreglat, amb bona situació i 
perspectiva, cèntric, amb església  pública i molt bonica amb el seu emblemàtic campanar. 

La meva proposta, com a Ministre Provincial dels franciscans de Catalunya, Província de 
Sant Salvador d’Horta és: 

Entre tots els Ordes  i Congregacions no podríem fer d’aquest lloc, una casa de repòs, 
d’acollida, o un lloc comú d’entitats socials, culturals... i també des d’allí, ajudar a la 
pastoral rural de l’entorn.? 

És un convent lliure de càrregues i “propietat” dels franciscans de Catalunya. Una situació 
geogràfica privilegiada en pre pirineu... 

Espero suggeriments, idees, oferiments, possibilitats, consells... 

Que el Senyor ens beneeix i ens il.lumini.  
 
Fra Josep Gendrau i Valls ofm 
Ministre Provincial. 

Nota del Ministre provincial dels Franciscans 

mailto:minprovincial@franciscans.cat
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La Gna. Antònia Ortiz va ser guardonada amb la Paloma de la Paz de Honor per 
l'Associació Edad Dorada de Mensajeros de la Paz Múrcia 

 
El passat 18 i 19 de juny de 2014 
va tenir lloc el I Congrés 
Internacional de Gerontologia 
"Envellir al segle XXI" organitzat 
per l'Associació Edad Dorada de 
Mensajeros de la Paz Múrcia.  

El Comitè científic i la Junta 
permanent d'aquesta Institució van 
acordar per unanimitat atorgar a la 
Gna. Antònia Ortiz Ruiz, 
Franciscana Missionera de la 
Nativitat de Nostra Senyora 
(Dardera), la Paloma de la Paz de 
Honor i una placa de 

reconeixement per tota una vida dedicada a les persones grans i als que més pateixen. 

L'acte de lliurament va ser a càrrec del Mn. Ángel García Rodríguez, President d'Honor de 
Mensajeros de la Paz i Premi Príncep d'Astúries, acompanyat pel Sr. Joaquín Bascuñana 
García, Delegat del Govern a la Regió de Múrcia. A l'esdeveniment van assistir diverses 
autoritats d'índole regional, nacional i internacional.  

La Gna. Antònia Ortiz va oferir als assistents unes paraules d'agraïment pel reconeixement 
que se li atorgava com a premi de fidelitat i constància al seu treball de més de 50 anys de 
prestació de serveis cap als religiosos i laics que treballen a les residències de gent gran 
perquè el treball sigui a 
favor d'una sanitat més 
eficient i humana. Com 
ella mateixa diu, no ha 
fet més que complir amb 
la seva obligació de 
Religiosa Franciscana 
Missionera de la 
Nativitat de Nostra 
Senyora, que és dur a 
terme el que el Mestre 
Jesús diu a l'Evangeli: 
"el que feu a un 
d'aquests a mi m'ho feu 
"(Mateu 25, 40). Va 
acceptar la distinció que 
li van atorgar i la va fer 
extensiva a totes les 
persones que treballen amb ella, que col·laboren, que l'ajuden i que estan al seu costat.  

Van acompanyar a la Gna. Antònia Ortiz, la Superiora General, M. Pilar Rodríguez; 
membres de la Junta de Centres Socio-sanitaris Catòlics de Catalunya, de la qual la Gna. 
Antonia Ortiz és la Secretària General, així com diversos familiars, amics i coneguts. 

Reconeixement a tota una vida dedicada a les persones grans 
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Inici de la XXVena 
Edició del Curs 
biennal  d’Agent 
de Pastoral. 

L’Escola de Pastoral “Nostra Senyora de la 
Salut” de Centres Soci Sanitaris Catòlics de 
Catalunya, associada al Camillianum, l’Institut 
Internacional de Teologia Pastoral Sanitària de 
Roma, organitza un any més aquesta formació. 
El mes de setembre s’obre el termini 
d’inscripció al curs que va adreçat a totes 
aquelles persones que vulguin assumir la 
missió pastoral o senzillament tenir una 
formació personal en aquest àmbit ja siguin 
religiosos/es, sacerdots, diaques, professionals, 
voluntaris... 
El seguiment dels 2 anys de formació dóna 
accés al diploma que s’atorga conjuntament 
amb el Camillianum de Roma. 
Les classes s’impartiran en castellà , els 
dimarts de 15,30 a 19,30 h. del 7 d’octubre de 
2014 al 16 de juny de 2015 a la seu de l’Escola 
(Pl. Urquinaona 11,3er 1ª) 
Totes aquelles persones que ja disposen de la 
titulació i vulguin actualitzar la seva formació o 
aprofundir en algun dels temes, es poden 
inscriure als mòduls oberts podent obtenir un 
certificat que acrediti l’assistència al mòdul 
concret. 
 
Per més informació i inscripcions podeu adreçar-vos presencialment a la seu de l’Escola, 
per telèfon al 93 318 27 38 o per correu electrònic a csscc@csscc.org. Podeu consultar la 
informació complerta a la nostra pàgina web:  www.csscc.org 
 

 
Gna. Antònia Ortiz Ruiz 
Secretària General de CSSCC 
 

 

 

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. 

Curs biennal d’Agent de Pastoral 

Gospel solidari en benefici d’acidH 

mailto:csscc@csscc.org
http://www.csscc.org/
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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. 

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 
 

 

  

Matriculació i concerts  

Encara no tenim dades de la incidència que la matriculació d’alumnat tindrà en el 
manteniment o en la pèrdua del concert en determinades unitats.  

La percepció més generalitzada és que, en els nivells obligatoris (primària i ESO), l’Escola 
Cristiana no tan sols es manté, sinó que guanya alumnat. Les dificultats les trobem, 
fonamentalment, a l’educació infantil, però és aquí on més greu resulta, ja que 
l’aprimament per sota pot suposar un alt risc per a tota la línia.La situació demogràfica no 
millora i el proper curs l’alumnat de 3 anys –que és l’edat en què majoritàriament 
s’escolaritza la població- serà encara menor que el d’enguany.  

Més enllà de les decisions estratègiques que algunes institucions puguin adoptar, caldrà 
treballar amb les eines que ja coneixem: millorar dia a dia allò que fem o oferim a 
l’alumnat i a les seves famílies i treballar a fons la comunicació i la presència social de 
l’escola.  

Un nou esforç de presència i de comunicació de l’Escola Cristiana 

 

Per atendre aquesta necessitat, des de la FECC estem treballant per intensificar les 
accions en aquesta línia i posar a l’abast dels centres recursos de tota mena per 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 520 7|07|2014 
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contribuir a aquest esforç de presència i comunicació. En aquest butlletí us avancem 
algunes d’aquestes accions.  

En la mateixa línia, tant el patronat de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya com la 
Junta Directiva de l’APSEC (titulars de les escoles cristianes) han considerat convenient 
de desenvolupar una nova campanya de comunicació conjunta, seguint la línia del “Tria 
Escola Cristiana”. 
 
 
 

 

Mil·lenri del Monestir de Sant Daniel - Girona 
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Per primera vegada, un català dirigeix 
el Pontifici Institut Litúrgic de Roma. 
És el monjo de Montserrat, Jordi-
Agustí Piqué. Aquesta institució va 
ser fundada per Joan XXIII amb la 
finalitat d’estudiar científicament la 
litúrgia. Estudiants d'arreu del món es 
formen en aquesta universitat 
confiada als benedictins. “Signes dels 
temps” entrevista Jordi-Agustí Piqué, 
degà-president del Pontifici Institut 
Litúrgic de Roma. 
 
Altres temes: 
- 50 anys de Colònies Jordi Turull de l’Escola Pia de Catalunya. Conversa amb l’escolapi, 
Josep M. Canet i l’exmonitora, Núria Martínez. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Nicolau de Bellpuig.  

 
Data: 13 de juliol de 2014 
Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

Nota. El diumenge 20 de juliol emetrem el programa número 1.200!!! Són 28 anys en 
antena sense interrupció... tot un rècord televisiu. 

L’equip del programa estem preparant un programa una mica especial 

 

 
 

 

 

 

 
   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: «Pontifici Institut Litúrgic de Roma» 

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 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i ambients populars 

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 

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

	Bones vacances!!!
	Presència de l’URC a la reunió 211 de la Conferència Episcopal Tarraconense
	XXXVIII Capítol Provincialdels Framenors Caputxins
	El capítol dels caputxins renova el testimoni
	Adoratrius, Germanes Caputxines de la Mare de Diví Pastor i Germans Maristes continúen les seves trobades de barri de Sants
	La hermana Ana Royo recoge el premio de Esglèsia Plural
	Laics, religiosos i capellans defensen públicamentque la doctrina avala el Dret a Decidir
	Escola Vedruna
	"Salvemos Alepo"
	«Amb la crisi el 80% de les donacions ja no van al sud, es queden a casa»
	Iniciatives i suggeriments per a l’Any de la Vida Consagrada
	Mor l'exabadessa del Monestir de Pedralbes, Pierrette Prat
	Agenda
	Set de Jesús
	Exercicis espirituals – Estiu 2014
	Nota del Ministre provincial dels Franciscans
	Reconeixement a tota una vida dedicada a les persones grans
	Curs biennal d’Agent de Pastoral
	Gospel solidari en benefici d’acidH
	Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa
	Mil·lenri del Monestir de Sant Daniel - Girona
	TV3 Signes dels temps: «Pontifici Institut Litúrgic de Roma»
	Calendari URC - CEVRE 2014-2015
	Jornades de Formació Permanent per anotar a l’agenda
	Secretaria de l’URC

