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Barcelona, 16 d’octubre de 2014                                                                       ANY VII. núm.      

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

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

Pau VI serà beatificat el diumenge 19 d’octubre 

coincidint amb la cloenda de l’Assemblea Sinodal dedicada a la família 
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10/10/2014 - IVICON 
El Logo del año de la Vida Consagrada 
 

El Logo 

Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes. 

Una paloma sostiene levemente sobre su ala un globo poliédrico, mientras se posa 
sobre el fluir de las aguas de las que se levantan tres estrellas, custodiadas por la 
otra ala. 

El Logo para el año de la vida consagrada, expresa por medio de símbolos los valores 
fundamentales de la vida consagrada.  En ella se reconoce la «obra incesante del Espíritu 
Santo, que a lo largo de los signos difunde las riquezas de la práctica de los consejos 
evangélicos a través de múltiples carismas, y que también por esta vía hace presente de 
modo perenne en la Iglesia y en el mundo, en el tiempo y en el espacio, el misterio de 
Cristo» (VC 5). 

El signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en árabe a la 
palabra Paz: una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de 
reconciliación universal en Cristo. 

 

Los símbolos en el Logo 

La paloma sobre las aguas. 

La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del Espíritu Santo fuente 
de vida e inspirador de creatividad.  Es una referencia a los comienzos de la historia: en el 
principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas (cfr. Gen 1,1). La paloma, que planea 
sobre un mar hinchado de vida sin expresar,  recuerda la fecundidad paciente y confiada, 
mientras que los signos que la rodean revelan la acción creadora y renovadora del Espíritu.  
La paloma evoca además la consagración de la humanidad de Cristo en el bautismo.   

Las aguas formadas por piezas de mosaico, indican la complejidad y la armonía de los 
elementos humanos y cósmicos, que el Espíritu hace "gemir" según los misteriosos 
designios de Dios (cfr. Rm 8,27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo 
que lleva a una nueva creación, aunque estén amenazados por un mar de hostilidades - la 
paloma vuela sobre las aguas del diluvio (Gn 8, 8-14). Los consagrados y las consagradas 

La Vida Consagrada en la Iglesia hoy: Evangelio, Profecía y Esperanza 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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en el signo del Evangelio - desde siempre peregrinos entre los pueblos también por las vías 
del mar - viven su variedad carismática y diaconal como "buenos administradores de la 
multiforme gracia de Dios" (1Pd 4,10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el martirio, 
habitan la historia con la sabiduría del Evangelio, llevando la Iglesia a que abrace y sane 
todo lo humano en Cristo.   

Las tres estrellas. 

Recuerdan la identidad de la vida consagrada en el mundo: como confessio Trinitatis, 

signum fraternitatis e servitium caritatis.Expresan la circularidad y la relación del amor 
trinitario que la vida consagrada trata de vivir cada día en el mundo, en el signo de la 
fraternidad. Las estrellas indican también el triple sello áureo con el que la iconografía 
bizantina honra a María, la toda Santa, primera Discípula de Cristo, modelo y patrona de 
toda vida consagrada. 

El globo poliédrico. 

El pequeño globo poliédrico significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas, como 
afirma el Papa Francisco (cfr EG236).  El soplo del Espíritu lo sostiene y lo conduce hacia el 
futuro. Invitación a los consagrados y a las consagradas a que sean "portadores del Espíritu 
(pneumatophóroi), hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar 
secretamente la historia" (VC 6).  

 

El Lema 

Vita consecrata in Ecclesia hodie. Evangelium, Prophetia, Spes 

El lema da un ulterior relieve a identidad y horizontes, experiencia e ideales, gracia y 
camino que la vida consagrada ha vivido y sigue viviendo en la Iglesia como pueblo de 
Dios, en el peregrinar de las gentes y de las culturas, hacia el futuro. 

Evangelium: indica la norma fundamental de la vida consagrada que es la «sequela 
Christi tal y como la propone el Evangelio" (PC 2a). Primero como «memoria viviente del 
modo de actuar y de existir de Jesús" (VC 22), después como sabiduría de vida en la luz de 
los múltiples consejos que el Maestro propone a los discípulos (cfr LG 42). El Evangelio da 
sabiduría orientadora y gozo (EG1). 

Profetia: indica el carácter profético de la vida consagrada que se configura "como una 
forma de especial participación en la función profética de Cristo, comunicada por el Espíritu 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_perfectae-caritatis_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Santo a todo el Pueblo de Dios" (VC 84).  Es posible hablar de un auténtico ministerio 
profético, que nace de la Palabra y se alimenta de la Palabra de Dios, acogida y vivida en 
las diversas circunstancias de la vida. La función se explicita en la denuncia valiente, en el 
anuncio de nuevas "visitas" de Dios y "en el escudriñar nuevos caminos de actuación del 
Evangelio para la construcción del Reino de Dios" (ib.).  

Spes: recuerda el cumplimiento último del misterio cristiano. Vivimos en tiempos de 
extendidas incertidumbres y de escasez de proyectos de amplio horizonte: la esperanza 
muestra su fragilidad cultural y social, el horizonte es oscuro porque  "parece haberse 
perdido el rastro de Dios" (VC 85). La vida consagrada tiene una permanente proyección 
escatológica: testimonia en la historia que toda esperanza tendrá la acogida definitiva y 
convierte la espera "en misión para que el Reino se haga presente ya ahora" (VC 27). 
Signo de esperanza, la vida consagrada se hace cercanía y misericordia, parábola de futuro 
y libertad de toda idolatría.   

"Animados por la caridad que el Espíritu Santo infunde en los corazones" (Rm 5,5) los 
consagrados y las consagradas abrazan pues el universo y se convierten en memoria del 
amor trinitario, mediadores de comunión y de unidad, centinelas orantes en la cresta de la 
historia, solidarios con la humanidad en sus afanes y en la búsqueda silenciosa del Espíritu. 

 

 

 

 

MISSATGE DEL SANT PARE FRANCESC  

 

Benvolguts germans i germanes, 

En l’actualitat encara hi ha molta gent que no coneix Jesucrist. Per això és tan urgent la 
missió ad gentes, en la qual tots els membres de l’Església estan cridats a participar-hi, ja que 
l’Església és missionera per naturalesa: l’Església ha nascut «per a sortir». La Jornada 
Mundial de les Missions és un moment privilegiat en què els fidels dels diferents continents es 
comprometen amb pregàries i gestos concrets de solidaritat per ajudar les Esglésies joves als 
territoris de missió. Es tracta d’una celebració de gràcia i d’alegria. De gràcia perquè l’Esperit 
Sant, enviat pel Pare, ofereix saviesa i fortalesa a aquells que són dòcils a la seva acció. 
D’alegria perquè Jesucrist, fill del Pare, enviat per evangelitzar el món, sosté i acompanya la 
nostra obra missionera. Precisament sobre l’alegria de Jesús i dels deixebles missioners 
voldria oferir una imatge bíblica que trobem a l’Evangeli de Lluc (cf. 10,21-23). 

Jornada Mundial de les Missions 2014 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_25031996_vita-consecrata_sp.html
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1. L’evangelista explica que el Senyor va enviar els setanta deixebles, de dos en dos, a les 
ciutats i pobles, a proclamar que el Regne de Déu havia arribat, i a preparar els homes per a 
l’encontre amb Jesús. Després de 
complir amb aquesta missió 
d’anunci, els deixebles van tornar 
plens d’alegria: l’alegria és un 
tema dominant d’aquesta primera 
experiència missionera inoblidable. 
El Mestre Diví els va dir: «“No us 
alegreu perquè els esperits se us 
sotmeten; alegreu-vos més aviat 
perquè els vostres noms estan 
inscrits en el cel.” En aquell mateix 
moment, Jesús, ple de la joia de 
l’Esperit Sant, digué: “T’enalteixo, 
Pare, Senyor del cel i de la terra 
[…].” Després es va girar cap als deixebles i, a part, els digué: “Feliços els ulls que veuen el 
que vosaltres veieu!”» (Lc 10,20-21.23). 

Són tres, les escenes que presenta sant Lluc. Primer, Jesús parla als deixebles, després es 
gira cap al Pare, i novament comença a parlar amb ells. D’aquesta manera Jesús vol fer 
partícips els deixebles de la seva alegria, que és diferent i superior a la que ells havien 
experimentat. 

2. Els deixebles estaven plens d’alegria, entusiasmats amb el poder d’alliberar les persones 
dels dimonis. Però Jesús els adverteix que no s’alegrin pel poder que se’ls ha donat, sinó per 
l’amor rebut: «Perquè els vostres noms estan inscrits en el cel» (Lc 10,20). A ells se’ls ha 
concedit experimentar l’amor de Déu, i fins i tot la possibilitat de compartir-lo. I aquesta 
experiència dels deixebles és motiu de gratitud joiosa per al cor de Jesús. Lluc entén aquest 
goig en una perspectiva de comunió trinitària: «Jesús, ple de la joia de l’Esperit Sant», 
adreçant-se al Pare i glorificant-lo. Aquest moment d’alegria profunda brolla de l’amor profund 
de Jesús en tant que Fills vers el seu Pare, Senyor del cel i de la terra, el qual ha amagat 
aquestes coses a savis i entesos, i les ha revelades als senzills (cf. Lc 10,21). Déu ha amagat 
i ha revelat, i aquesta pregària de lloança es destaca per damunt de tot el revelar. Què és allò 
que Déu ha revelat i amagat? Els misteris del seu Regne, l’afirmació del senyoriu diví en 
Jesús i la victòria sobre Satanàs. 

Déu ho ha amagat tot a aquells que estan massa plens d’ells mateixos i que pretenen saber-
ho ja tot; a aquells que estan encegats per la presumpció pròpia i que no deixen espai a Déu. 
Hom pot pensar fàcilment en alguns dels contemporanis de Jesús, que ell mateix va 
amonestar en diferents ocasions, però es tracta d’un perill que sempre ha existit, i que ens 
afecta també a nosaltres. En canvi, els «senzills» són els humils, els pobres, els marginats, 
els qui no tenen veu, els qui estan cansats i oprimits, als quals Jesús ha anomenat «beneïts». 
Es pot pensar fàcilment en Maria, en Josep, en els pescadors de Galilea, i en els deixebles 
cridats als llarg del camí, en el decurs de la seva predicació. 

3. «Sí, Pare, així t’ha plagut de fer-ho» (Lc 10,21). Les paraules de Jesús han d’entendre’s en 
referència amb el seu goig interior, on la benevolència indica un pla salvador i benèvol del 
Pare vers els homes. En el context d’aquesta bondat divina Jesús s’alegra, perquè el Pare ha 
decidit estimar els homes amb el mateix amor que ell té per al Fill. A més, Lluc ens recorda 
l’alegria similar de Maria: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu 
que em salva» (Lc 1,47). Es tracta de la Bona Notícia que condueix a la salvació. Maria, 
portant dins el seu ventre Jesús, l’Evangelitzador per excel·lència, va a trobar Isabel i cantant 
el Magníficat exulta de goig en l’Esperit Sant. Jesús, en veure l’èxit de la missió dels deixebles 
i per tant la seva joia, s’alegra en l’Esperit Sant i s’adreça al seu Pare en pregària. En ambdós 
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casos es tracta d’una alegria per la salvació que es realitza, perquè l’amor amb què el Pare 
estima el Fill arriba fins a nosaltres, i per obra de l’Esperit Sant, ens embolcalla, ens fa entrar 
en la vida de la Trinitat. 

El Pare és la font de l’alegria; el Fill és la seva manifestació, i l’Esperit Sant, l’animador. 
Immediatament després de lloar el Pare, com diu l’evangelista Mateu, Jesús ens convida: 
«Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou i 
feu-vos deixebles meus, que sóc mansuet i humil de cor, i la vostra ànima trobarà repòs, 
perquè el meu jou és suau, i la meva càrrega, lleugera» (11,28-30). «L’alegria de l’Evangeli 
omple el cor i la vida dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són 
alliberats del pecat, de la tristesa, del buit 
interior, de l’aïllament. Amb Jesucrist 
sempre neix i reneix l’alegria» (Exhort. 
Ap. Evangelii gaudium, 1). 

D’aquest encontre amb Jesús, la Maria 
Verge n’ha tingut una experiència 
singular i s’ha convertit en causa nostræ 
lætitiæ. I els deixebles per part seva han 
rebut la crida a estar amb Jesús i a ser 
enviats per ell per a predicar l’Evangeli 
(cf. Mc 3,14), i així es veuen curulls 
d’alegria. Per què no entrem també 
nosaltres en aquest torrent d’alegria? 

4. «El gran risc del món actual, amb la seva oferta de consum múltiple i aclaparadora, és una 
tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la recerca malaltissa de plaers 
superficials, de la consciència aïllada» (Exhort. Ap. Evangelii gaudium, 2). Per tant, la 
humanitat té una gran necessitat d’aprofitar la salvació que ens ha portat Crist. Els deixebles 
són els qui es deixen agafar cada vegada més per l’amor de Jesús i marcar pel foc de la 
passió pel Regne de Déu, per a ser portadors de l’alegria de l’Evangeli. Tots els deixebles del 
Senyor estan cridats a conrear l’alegria de l’evangelització. Els bisbes, com a principals 
responsables de l’anunci, tenen la tasca de promoure la unitat de l’Església local en el 
compromís missioner, tenint en compte que l’alegria de comunicar Jesucrist s’expressa tant 
en la preocupació d’anunciar-lo en els llocs més llunyans com en una sortida constant cap a 
les perifèries del territori propi, on hi ha més persones pobres que esperen. 

A moltes regions escassegen les vocacions al sacerdoci i a la vida consagrada. Sovint el 
motiu d’aquesta situació és que a les comunitats no hi ha un fervor apostòlic contagiós, per la 
qual cosa els manca entusiasme i no desperten cap atractiu. L’alegria de l’Evangeli neix de 
l’encontre amb Crist i del fet de compartir amb els pobres. Per tant, animo les comunitats 
parroquials, associacions i grups a viure una vida fraternal intensa, basada en l’amor a Jesús i 
atenta a les necessitats dels més desfavorits. On hi ha alegria, fervor, desig de portar Crist als 
altres, sorgeixen les vocacions veritables, entre les quals no s’han d’oblidar les vocacions 
laïcals a la missió. Fa temps que he pres consciència de la identitat i de la missió dels fidels 
laics en l’Església, així com del paper cada vegada més important que ells estan cridats a fer 
en la difusió de l’Evangeli. Per aquesta raó, és important proporcionar-los la formació 
adequada, amb vista a una acció apostòlica eficaç. 

5. «Déu estima el qui dóna amb alegria» (2Co 9,7). La Jornada Mundial de les Missions és 
també un moment per a revifar el desig i el deure moral de la participació joiosa de la missió 
ad gentes. La contribució econòmica personal és el signe d’una oblació d’ells mateixos, en 
primer lloc al Senyor i després als germans, perquè la nostra ofrena material es converteix en 
un instrument d’evangelització de la humanitat que es construeix sobre l’amor. 



7 

 

Estimats germans i germanes, en aquesta Jornada Mundial de les Missions el meu 
pensament s’adreça a totes les Esglésies locals. No deixem que ens robin l’alegria de 
l’evangelització! Us convido a submergir-vos en l’alegria de l’Evangeli i a nodrir un amor que 
il·lumini la vostra vocació i missió. Us exhorto a recordar, com en un pelegrinatge interior, el 
«primer amor» amb què el Senyor Jesucrist ha encès els cors de cadascú, no per un 
sentiment de nostàlgia, sinó per a perseverar en l’alegria. El deixeble del Senyor persevera 
amb alegria quan està amb ell, quan fa la seva voluntat, quan comparteix la fe, l’esperança i la 
caritat evangèlica. 

Adrecem la nostra pregària a Maria, model d’evangelització humil i alegre, perquè l’Església 
sigui la llar de molts, una mare per a tots els pobles, i faci possible el naixement d’un món 
nou. 

Francesc 

Vaticà, 8 de juny de 2014, Solemnitat de Pentecosta 

 

 

 

 

Las Hermanas del Amor de Dios han 
celebrado el XV Capítulo General, dentro del 
año jubilar. Orienta nuestra reflexión y 
búsqueda la palabra de Jesús: «Lo que habéis 
recibido gratis, dadlo gratis» (Mt 10,8b). 150 
años después, Dios continúa recreándonos en 
la fuente inagotable del Carisma y nos envía al 
mundo de hoy a proclamar el evangelio de su 
amor, con gozo y esperanza. 

Dentro de toda esta vivencia se ha invitado a 
un grupo de seglares a participar en el 
Capítulo General en la etapa de elaboración 
del documento capitular partiendo del 
instrumento de trabajo que tiene como título: 
LO QUE HABÉIS RECIBIDO GRATIS, 
DADLO GRATIS, y consta de tres partes: 

1ª parte – 150 años después…Valoración de 
la realidad en el ámbito congregacional, 
eclesial y del mundo: connotaciones y 
desafíos. 

2ª parte – Dios continúa recreándonos en la 
fuente inagotable del Carisma… Reencuentro 
vivencial con el don del Carisma, 

profundizando, sus llamadas a dejarnos renovar. 

3ª parte – Dios nos envía al mundo de hoy a proclamar el evangelio del su amor, con gozo y 
esperanza… Actualización de nuestro compromiso evangelizador en el mundo de hoy, desde 
nuestro Carisma: orientaciones y propuestas de acción. 

La primera parte de este capítulo, desde la Eucaristía de apertura, el día 8 de julio, hasta el 
día 14 por la tarde, la tuvimos en la Casa Fundacional de Toro, lugar de los orígenes de 
nuestra Congregación. En Toro fue tiempo de oración, escucha y organización. Tiempo de 
profundo encuentro con el Padre Usera, Sor Rocío y nuestras raíces más profundas. Fue allí 
donde, con el corazón y los oídos bien abiertos, acogimos y dimos gracias a Dios por la 

Germanes de l’Amor de Déu: XV Capítol general 
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memoria del sexenio y el Informe sobre el estado y la vida de la Congregación, presentado 
por nuestra Superiora General, Hna. Margarida Martins da Silva. Mucha vida, mucho amor, 
muchas luces y también algunas sombras. Pero, sobre todo, la fidelidad de Dios que marca 
toda nuestra historia y que nos llama a ser fieles a sus llamadas y avanzar con confianza en 
el futuro que nos ofrece. 

Seis tinajas fueron presentadas de forma simbólica; cada día se presentaba una, como cada 
día de la creación en que Dios vio que todo era bueno. Y como las seis tinajas de las bodas 
de Caná, creemos que el Señor estará con nosotros y las llenará de vino nuevo. 

El día 14 por la tarde, antes de regresar a Madrid, tuvimos una celebración gozosa en la que 
participaron, además de las hermanas capitulares, otras hermanas y seglares de las 
comunidades más cercanas, donde dábamos gracias, pedíamos perdón y descubríamos las 
llamadas que el Señor nos estaba haciendo. 

Es este un Capítulo especial, como si se tratara de relanzar la Familia “Amor de Dios” 150 
años después. En este contexto, están participando desde el día 15 hasta el día 21, algunos 
seglares que comparten la misión en obras congregacionales y otros vinculados a la 
Congregación a través del Movimiento Seglar “Amor de Dios” o de Asociaciones Usera. 

  

 

 

El Señor, una vez más, ha estado grande con nosotras y nos ha 
manifestado su amor, indicándonos la persona que Él se ha 
escogido para animar la vida y misión de la Congregación y 
familia “Amor de Dios” en el próximo sexenio: Hna. María de las 
Mercedes Martín Becerril. 

Las hermanas Capitulares y comunidad de la Casa General nos 
hemos reunido en la capilla para dar gracias a Dios por la 
disponibilidad de Hna. Mercedes; a la vez agradeciendo a Hna. 
Margarida Martins da Silva el servicio que con tanta 
generosidad y entrega ha realizado a lo largo de estos años. 

Nos disponemos a acoger con alegría y disponibilidad a nuestra 
hermana Mercedes y pedimos al Señor que la bendiga y 
bendiga a la Congregación. 

¡Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, cantábamos, a 
petición de Mercedes! Que ésta sea también nuestra disposición en este momento. 

Amor de Déu: Mercedes Martín Becerril nova Superiora general 



9 

 

 

 

¡Hermanas, alegrémonos! ¡El 
Señor nos ha regalado un nuevo 
Equipo de Gobierno General! 

Estamos contentas porque sigue 
manifestándonos su amor, y en 
este Año Jubilar nos sigue 
llamando a expresar ese amor 
con alegría y gratuidad. 

Ha escogido a nuestras 
hermanas: Mª Luisa Ferreras 
Villarejo, Concepción Álvarez 
Rodríguez, Mª Gloria Álvarez 
Sahagún e Isabel Julieta Abreu 
Vaz para que con nuestra 
Superiora General Mª de las 
Mercedes Martín Becerril 
orienten y animen a la 

Congregación en su camino de fidelidad al Señor en este próximo sexenio. 

Agradecemos cordialmente a las Hermanas Margarida Martins da Silva y Mª Amparo Hidalgo 
Ferreras su entrega y dedicación a lo largo de todos estos años. 

La Secretaria del Capítulo 

 

 

 

La situació dels cristians a tot el Pròxim Orient, i 
especialment a Mesopotàmia (Iraq) és crítica. El 
P. Manel Nin, monjo de Montserrat, rector del 
Collegi Grec de Roma i arximandrita, va explicar 
el passat 1 d’octubre, convidat per la Fundació 
Joan Maragall, que «s’està produint una 
islamització violenta d’aquella zona, cosa que 
obliga els cristians a deixar el país o a aceptar la 
mort, el martiri». El P. Nin és autor de l’article «El 
martiri de la indiferència», a l’Osservatore 
Romano del 30 de juliol. 
 
Quines són les conseqüències d’aquest 
martiri? 
La desaparició de la presència cristiana en 
aquelles terres, presència datada ja al s. II. 
Conseqüències també a nivel cultural: la pèrdua 
d’un patrimoni literari, artístic, ja que són destruïdes esglésies, monestirs, biblioteques... 
 
 Quines esperances tenim que això acabi? Què hi caldria? 
Evidentment, darrere el conflicte terrorista hi ha interessos ideològics, econòmics... Els grups 
que lluiten en qualsevol conflicte a l’Iraq o a Síria, algú els ha armat... Caldria una voluntat de 
solució real.  

Amor de Déu: nou equip de govern 

P. Manel Nin, monjo de Montserrat: “El martiri indiferent” 
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Bèl·lica?  
Jo diria que no. Concordada amb un diàleg? Em pregunto si aquest és possible. I què podem 
fer els cristians on siguem? Els cristians podem segurament reforçar la pregària —som 
cristians i, com a tals, volem viure la nostra fe! Hem de fer sentir la nostra veu, recordant al 
món el que està passant. I també hi ha un aspecte que cal afrontar: acollir tants i tants 
refugiats que hi ha i hi haurà a Occident a causa de la diáspora que crea aquella situació. 

 

Òscar Bardají – Full dominical de l’arquebisbat de Barcelona, 12 octubre 2014 

 

 

 

 

El P. Nin és autor de l’article «El martiri de la indiferència», a l’Osservatore Romano del 30 de 

juliol. Hem recuperat aquest article per la seva importancia a través de la traducció publicada 

a “El Bon Pastor” Núm. 57, setembre de 2014, 

 

Els monestirs benedictins de la Congregació de Subiaco, i especialment el monestir de 
Montserrat a Catalunya i Belloc a França, van tenir al llarg segle XX una especial relació amb 
l'Orient cristià de tradició siríaca. Especialment el P. Bonaventura Ubach, monjo de 
Montserrat, de qui s'escau el cinquantè aniversari de la seva mort, va passar tota la seva 
llarga vida al Pròxim Orient, dedicat a l'estudi de la llengua siríaca, i de les tradicions de les 
Esglésies cristianes que des de fa dos mil anys es troben en aquestes beneïdes terres; Terra 
Santa, Líban, Síria, Mesopotàmia, van 
ser el lloc de la peregrinació d'aquest 
monjo que va estimar i va fer conèixer 
les riqueses literàries, litúrgiques i 
sobretot humanes d'aquestes 
Esglésies. Inserit en aquesta tradició 
«oriental» de Montserrat, i en ocasió de 
la meva ordenació sacerdotal, un monjo 
ermità amic em va fer el regal d'una 
bella edició de la Bíblia de Mossul. Era 
una reimpressió de 1950 feta sota la 
supervisió dels pares dominics 
d'aquesta ciutat iraquiana, i que 
reproduïa l'edició de 1888-1892, que al 
seu torn es basava en edicions 
anteriors i les completava. Edició 
Lagrande de Mossul, segons la 
Peshitta, editada pel metropolità siro-
catòlic de Damasc, Mor Clemens 
Joseph David, i amb un prefaci de 
metropolità caldeu Amid (Diyarbakir), 
Jirjis Abdisho'Khayyat. Es tracta d'un 
text bíblic important que també inclou 
alguns llibres bíblics que no es troben en la versió de la Bíblia hebrea. 

El regal d'aquesta edició de la Bíblia a Mosul em va plaure molt no només pel record del 
monjo amic, sinó també perquè era una edició de la Bíblia molt útil per a tot estudiós de les 
tradicions cristianes siríaques a nivell bíblic, patrístic i litúrgic. Avui que la vida dels cristians a 
Mosul i a tota la regió de la Mesopotàmia està trepitjada, perseguida, violentada, aquesta 
edició bíblica adquireix un valor quasi bé de testimoniatge davant del martiri d'aquells cristians 

El martiri de la indiferència 
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que de fa gairebé dos mil anys confessen l'únic Déu, Pare, Fill i Esperit Sant, i ho fan en la 
llengua que va ser la mateixa del Verb de Déu encarnat.  

Mosul, ciutat custòdia i podríem dir apòstol de la Paraula de Déu, avui s'ha convertit en el 
custodi de la sang dels màrtirs. Cases incendiades, biblioteques cremades, cremada i 
destruïda una tradició cristiana de gairebé dos mil·lennis. Zones cristianes, tot el Pròxim 
Orient, poblades pels monjos i monges de les diverses confessions eclesials catòliques i 
ortodoxes: siro orientals, siro occidentals, armenis, llatins... que en dos mil anys han après a 
viure junts i a compartir una vida cristiana senzilla, pobra, no fàcil, però sempre marcada per 

la tolerància, la reconciliació, la veritable 
fraternitat. Germans nostres cristians 
que últimament pateixen persecució per 
causa del nom de Crist, i que allà, en 
aquells llocs que són seus des de fa dos 
mil anys, han desaparegut. La veu dels 
pastors de les Esglésies cristianes 
d'aquests llocs no només ens alerta, 
sinó que ens diuen que els cristians de 
Mossul i dels llocs propers ja no hi són. 

Aquests darrers dies el patriarca siro 
catòlic Ignaci Josep III Younan ha fet 
una forta denuncia dels esdeveniments 
que succeeixen allà en aquests termes: 
«No hi ha absolutament cap raó per 
atacar cristians innocents i altres 
minories a Mossul i als encontorns. No hi 
ha ni tan sols una raó per destruir els 
llocs de culte, les esglésies, les seus 
dels bisbats, les parròquies, en nom 
d'una suposada organització terrorista, 
que no escolta la raó i no fa cas a la 
consciència. Lamentem haver de dir que 
el nostre arquebisbat de Mosul va ser 
cremat totalment: manuscrits, biblioteca; 
i ja han amenaçat que si no es 
converteixen a l'islam, tots els cristians 
seran assassinats. És horrible! Això és 
una vergonya per a la comunitat 
internacional». 

A més, el patriarca caldeu Lluís Rafael I 
Sako i tots els bisbes caldeus, siro 

catòlics, siro ortodoxes i armenis del nord de l'Iraq reunits a Ankawa, als afores d'Erbil, 
demanen la protección necessària dels cristians i altres minories perseguides. També 
conviden a evitar la destrucció d'esglésies, monestirs, manuscrits, relíquies i tota l'herència 
cristiana, el patrimoni de l'Iraq i de tota la humanitat. 

Biblioteques destruïdes, esglésies destruïdes, icones destruïdes, destruïts molts volums 
escrits en pergamí, la pell d'ovella que s'asseca, s'estira, es treballa, on els monjos antics 
d'aquestes terres beneïdes van transcriure la Paraula de Déu, els textos dels Pares, els cants 
de lloança de la esglésies cristianes; aquelles pells beneïdes que contenien la lloança del 
poble de Déu ara s'han perdut, destruït, cremat; quasi bé es pot dir que no queda més que la 
pell dels cristians, rentada, ungida i alimentada pel baptisme, per la unció amb el crisma i per 
la santa Eucaristia, preparada per tal que s'hi escrigui no en caràcters de tinta, sinó en 
caràcters de sang. 
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Una nova massacre cristiana avui a l'Iraq, a Síria, en tot el Pròxim Orient. Maaloula i Saydnaia 
a Síria fa mesos que ja van perdre els seus tresors d'esglésies, monestirs, biblioteques, 
icones... i sobretot van perdre tantes veritables icones del Senyor que són els cristians.  

Avui a Mosul, i en molts altres llocs a l'Iraq, les poblacions són robades, escarnides, deixades 
al mig del desert geogràfic, àrid i sense aigua, com si fessin ressonar el Salm, i especialmente 
aquell desert espiritual creat entorn d'ells pel silenci, per la indiferència de tantes persones, 
potser fins i tot els cristians que callen, que no poden, no gosen o no volen fer sentir la seva 
veu. La veu de les 
Esglésies cristianes 
i dels seus pastors, 
des de l'Església de 
Roma i del seu 
bisbe que presideix 
en la caritat, i ara 
també presideix en 
el sofriment les 
Esglésies 
germanes, fins a les 
esglésies i pastors 
presents en aquells 
llocs on els cristians 
donen testimoni i 
proclamen l'evangeli 
de la reconciliació i 
la pau, aquesta veu 
s'eleva en pregària 
a l'uníson, fent un 
gran crit a no negligència, ni omissió i a la denúncia del sofriment i la persecució evident als 
ulls de tots els homes. Veus doloroses i angoixades dels pastors de les esglésies que veuen 
com els seus fills escapen, sofreixen i moren pel fet de portar el nom de Crist i per viure com a 
cristians. 

En els primers segles de l'Església, els homes i les dones es van anar al desert per trobar-hi 
la vida verdadera que buscaven, en la trobada amb l'Unigènit en la seva solitud i en la 
comunió a l'interior de les Esglésies cristianes. Avui en dia molts cristians, homes, dones, 
ancians i nens, no són portats, sinó llançats al desert per morir allí; un desert on, en la fidelitat 
a la seva confessió de fe, troben el veritable testimoni, el veritable màrtir, Aquell que des de la 
creu va perdonar als seus perseguidors. Un cop més, al llindar del centenari del martiri de 
milions de cristians armenis, siro orientals i siro occidentals, de nou la fe cristiana és posada a 
prova. 

«És realment una vergonya!» clama el Patriarca siro catòlic. «Demanem a la comunitat 
internacional que sigui fidel als principis dels drets humans, la llibertat religiosa, la llibertat de 
consciència. Som a l'Iraq, Síria i Líban: nosaltres, els cristians no hem estat importats, som 
aquí des de fa milers d'anys i, per tant, tenim el dret a ser tractats com a éssers humans i 
ciutadans d'aquests països...». Fem nostra la veu adolorida i angoixada dels pastors de les 
Esglésies que veuen els seus fills fugir, patir i morir pel fet de portar el nom de Crist. 
 
MANUEL NIN,  
Monjo del Monestir de Santa Maria de Montserrat 

Rector del Pontifici Col·legi Grec de Roma 
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upload_owner 

Publicat 16 d’octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 

Tramesa de la conferència en document adjunt. 

 

 

 

La pandèmia de l'ebola ha estat una gran sorpresa per a tots i no coneixem com es podrà 
eliminar. Són diversos els països de l’Àfrica afectats. El nombre de les persones difuntes 
gairebé arriben als 3.000 i els afectats molts més. Impossible poder afirmar una xifra precisa. 
Ambdues quantitats van en augment i per desgràcia no es veu la forma de poder frenar-les. 

 Els Germans de Sant Joan de Déu van ser a l'Àfrica –Moçambic– a Mamora des de 1681, en 
un hospital general, i 
en sortiren en 1834. 
El Centre, a més de 
ser un hospital tenia 
l'objectiu d’acollir els 
Germans en el seu 
pas cap a les 
missions de l'Àsia i 
Oceania. La nostra 
segona presència a 
l'Àfrica data d'uns 70 
anys enrere. 

El despertar 
missioner es va iniciar 
de nou a Moçambic 
l’any 1943, assumint 
un Hospital 
Psiquiàtric a Marracuene. Entre aquest inici i el 1968 vam arribar a ser presents en 16 
hospitals situats en els següents països: Angola, Camerun Ghana, Libèria, Moçambic, Sierra 
Leone, Togo, Benín, Zàmbia, que posteriorment van augmentar al Senegal, Malawi i Kenya. 
Com ja tothom coneix ens trobem en dos països molt afectats per l’Ebola, amb dos hospitals 
generals, un a Libèria –Monròvia– i el Saint Joseph, on han mort el Gmà. Patrick Nzhamdze, 
director, el Gmà. George Combey i el Gmà. Miguel Pajares, així com la Germana Chantal 
Melgar de la Congregació de les Germanes Missioneres de la Immaculada. L'altre hospital es 
troba a Sierra Leone, a Mabesseneh / Lunsar, hospital que va ser dels PP. Xavierians fins que 

 

Les esglésies orientals cristianes al Pròxim Orient avui 

Testimonis de la caritat fins a la mort 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=ntyLqnUX_2A&feature=em-upload_owner
https://www.youtube.com/watch?v=ntyLqnUX_2A&feature=em-upload_owner
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el 1967 van arribar-hi cinc Germans de Sant Joan de Déu, un dels quals era metge, tres 
infermers i un per als serveis generals. Van assumir un centre de 25 llits, que amb el temps ha 
tingut un gran desenvolupament, actualment amb uns 150 llits. Tant el Saint Joseph de 
Monròvia com el Saint John of God de Mabesseneh / Lunsar ofereixen els serveis de Cirurgia, 
Medicina Interna, Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia. 

A Libèria i a Sierra Leone els Germans juntament amb el poble van patir, entre fa 10 i 15 
anys, una guerra civil en cadascun dels països, i van haver d'abandonar aquests hospitals. En 
el cas de Sierra Leone els Germans van estar segrestats pels rebels durant 15 dies, 
deambulant per diversos campaments militars. L'actuació del Bisbe de Makeni, Mons. George 
Biguzzi, va facilitar el seu alliberament. 

Els Germans juntament amb les Germanes Missioneres de la Immaculada Concepció, a 
Libèria, junt amb els col·laboradors i voluntaris han mostrat una gran generositat en aquest 
últim període de temps pel desig de guarir els afectats de l’ebola. A més dels col·laboradors i 
pacients que han mort afectats, hem perdut tres Germans de l'Hospital de Monròvia, Libèria, 
el director, Gmà. Patrick Nzhamdze, el Gmà. George Combey i el Gmà. Miguel Pajares, 
sacerdot i gran missioner, primer a Ghana i després a Libèria. Va ser Formador i Capellà a 
l'Hospital de Koforidua, Ghana, durant diversos anys. Després d'un període a Espanya, va 
tornar a anar com a missioner a Monròvia, on ha viscut els últims vuit anys com a sacerdot, 
capellà de l'hospital, animador de la comunitat, sostenidor de l'ambient espiritual i del servei 
hospitalari, dedicat totalment a malalts i famílies. Tot molt necessari en una obra com aquesta. 

Va estudiar la Teologia a la Universitat Pontifícia de Salamanca, ordenant-se sacerdot el 
desembre de 1968 a la capella de l'Hospital de Sant Rafael a Madrid, juntament amb altres 
cinc germans. En aquesta capella va ser on es va celebrar el seu funeral i el seu enterrament, 
fa uns dies. 

Persona molt exemplar, apostòlica, espiritual, hospitalària. Tots els qui l’hem conegut hem 
gaudit del seu afecte fraternal. Sempre disposat al que fos necessari, a tothom qui li ho 
sol·licités. Gran part de la seva vida, dedicada a Àfrica. En aquest últim període, estant ja de 
tornada a Espanya, se li va demanar de nou la seva presència al Saint Joseph de Monròvia. 
Com sempre, disposat al que es necessités d'ell. Ja amb una edat madura va anar novament 
a l'hospital de Monròvia. Estant ja pràcticament acabant aquestes línies ens arriba la notícia 
que un altre Germà, Manuel García Viejo, estava afectat per l’Ebola. Va estudiar Medicina a la 
Facultat de Salamanca. 
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Durant els estudis vaig tenir la sort de conviure amb ell durant sis anys al Col·legi que l'Orde 
tenia en aquesta ciutat. Acabats els seus estudis es va preparar per exercir la medicina a 
l'Àfrica. El van destinar a l'hospital de Saint John of God de Asafo, Sefwi, a Ghana, on va 
exercir com a cirurgià durant gairebé 20 anys, fins que va passar a Sierra Leone, a Saint John 
of God de Mabesseneh / Lunsar, Sierra Leone, on ha exercit altres 12 anys, essent el director 
a més de cirurgià. 

Sierra Leone també ha estat greument afectada per la presència de l’ebola. El nostre hospital 
contaminat pel virus va haver de tancar les portes i se li va fer una desinfecció d'una 
quarantena. Acabada aquesta es va tornar a posar en marxa i als pocs dies d'estar treballant 

vam saber que el 
Gmà. Manuel 
estava infectat ja 
amb els 
símptomes de la 
febre de l'ebola. 
Se’l va repatriar a 
Espanya com al 
Gmà. Miguel 
Pajares 
anteriorment. 
L'Orde està molt 
agraïda al govern 
espanyol per tot el 
que ha fet pels 
nostres Germans, 
que no ha pogut 
tenir l'èxit que 
esperàvem. El 
Gmà. Manuel en 

sortir de Sierra Leone estava ja molt afectat pel virus. Els mitjans de què es disposava per 
afrontar-lo no eren els apropiats. La societat també a Europa està escassa d'aquests mitjans 
en una situació com aquesta. Malgrat tots els esforços, a primeres hores de la tarda del 25 de 
setembre va morir. 

Tenim grans figures en ells per la generositat en el lliurament de la seva vida. L'han donat fins 
a la mort. En la nostra fe creiem que són al Regne gaudint de la presència del Déu 
Misericordiós i Pare. Des d'allí confiem en la seva ajuda.  

Tenim un gran camí per recórrer en el món en què vivim. Continents, països, persones, molt 
necessitats d'un canvi en la manera de ser i d'estar a la història. Fa tristesa veure les notícies 
que ens trobem cada dia en els nostres mitjans de comunicació. Fa tristesa saber que estem 
tan enfrontats les persones i les civilitzacions quan som cridats a construir. Fa tristesa veure 
com afecta això els més desafavorits. Que l'esperit dels nostres germans que han viscut en 
l'últim període lluitant contra l'ebola i han mort per l'ebola, ens ajudi a viure amb el desig i 
l'eficàcia suficient perquè aquestes situacions desapareguin del nostre món. 

Estem sentint enormement la seva partença. Ens han deixat un gran exemple. Que des del 
cel ens acompanyin en el camí que, fidels a sant Joan de Déu, volem continuar realitzant. 

 

Pascual Piles Ferrando 
Germà de l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu 

Publicat a “El Bon Pastor” Núm. 58, octubre de 2014 
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11. oct. 2014 por Santiago Riesco – Pueblo de Dios (RTVE)  

  

Lo primero que pensé fue que se tenían que quedar. Y no por miedos prefabricados, ni por el 

coste ridículo de la repatriación. Sentía, en lo más profundo de mi militancia cristiana, que lo 

suyo era quedarse entre los pobres hasta el final.  

 

Y hasta me sentí orgulloso cuando supe que tres misioneros españoles habían decidido 

permanecer en mitad del ébola de Sierra Leona hasta el final: el javeriano Luis Pérez y los 

agustinos recoletos René 

González y José Luis 

Garayoa. Toledano, 

vallisoletano y navarro 

respectivamente. 

 

Era agosto y apenas 

había información. Los 

dos que trajeron 

infectados eran de San 

Juan de Dios. Primero fue 

el padre Miguel, 

desde Liberia, con el que 

habíamos estado 

grabando un reportaje justo el año anterior. Los medios se volvieron locos y los telediarios se 

convirtieron en“Pueblo de Dios”.  

 

Después vino el hermano Manuel, con el que también estuvimos rodando otro programa 

enSierra Leona cinco años atrás. Y de nuevo nuestras imágenes copando el prime time 

informativo. Y el sentimiento equivocado de que no habían sido testigos de la buena noticia 

hasta el final. 

 

Ahora que no se habla de otra cosa en el mundo occidental. Ahora que la prensa 

internacional dedica sus portadas al primer contagio en un país rico del norte que se creía 

inmortal. Ahora que la industria del miedo se frota las manos con una sobredimensionada 

enfermedad. Justo ahora me alegro de que vinieran Miguel y Manuel a morir entre nosotros 

con un virus de los pobres que aterroriza a los ricos.  

 

Me entristece doblemente su pérdida, como personas y como misioneros, pero su muerte 

creo que ha dado fruto. El contagio de Teresa, otra voluntaria solidaria capaz de arriesgar su 

vida para salvar la de los demás, está sirviendo para que las sociedades empachadas y 

epulonas nos demos cuenta de que el mundo es cada vez más pequeño. De que lo que pasa 

en África repercute en Europa. De que no se pueden poner fronteras a la enfermedad, ni 

esconder impunemente la realidad. De que el hambre mata mucho más, de que el sida entre 

los pobres sigue siendo mortal, de que no podemos perder el norte y anteponer los derechos 

de un perro a los de miles de niños sacrificados por nuestra banalidad. De que la solución 

sólo pasa por la revolución pendiente de la fraternidad, por hacer realidad aquella sentencia 

profética de Luther King: “O vivimos todos juntos como hermanos, o morimos todos juntos 

como idiotas”. 

 

El ébola y los idiotas 

http://www.oh-fbf.it/Objects/Home1.asp
http://www.oh-fbf.it/Objects/Home1.asp
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-vida-sale-encuentro-liberia-2/1949207/
http://www.rtve.es/television/pueblo-de-dios/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/pueblo-de-dios/pueblo-dios-sierra-leona-leccion-hospitalidad/2772148/
http://blog.rtve.es/internacional/2014/10/espa%C3%B1a-puerta-de-entrada-del-%C3%A9bola-en-europa.html
http://blog.rtve.es/internacional/2014/10/espa%C3%B1a-puerta-de-entrada-del-%C3%A9bola-en-europa.html
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 71 

Data 22 d’octubre de 2014, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i priores, 
delegades i delegats, delegada i delegats episcopals de Vida Consagrada, persones 
convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 

12.00 
12.30 

 
13.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema 1: TERESA DE JESÚS: UNA PARAULA A LA VIDA CONSAGRADA?  
            Ponència de d’Anna Boj Vivó, priora de les Carmelites Descalces de Mataró 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Tema 2: L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
            Presentació, diàleg en grup i formulació de propostes. 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2015 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

●  Presentació de la Carta Circular de la CIVCSVA: “Línies orientatives per a 
la gestió dels béns en els Instituts de vida consagrada i en les Societats de 
vida apostòlica”, a càrrec del P. Ramon Olomí, administrador provincial dels 
Missioners Claretians. 
●  Situació actual de l’Associació Cintra, a càrrec del P. Jaume Pallaroles, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya. 
● La targeta sanitària de religioses i religiosos, a càrrec de Rosa Olivella, 
administradora provincial de les Salesianes 

8. Informacions diverses 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea 
general) 

 

 
Lluís Serra i Llansana 

Secretari general 

 

71 assemblea general de l’URC 

 71 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 
de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-

vos arribar aquesta informació. 

Mística: de la fuga mundi a l’empoderament. 

El Déu alliberador de Juliana de 
Norwich 

a càrrec de  Adelaide Baracco 
 

Avui, quan parlem de mística ja no pensem en quelcom reservat a uns 

pocs “perfectes”, i allunyat de la realitat. Ben al contrari, cada vegada més 

aquesta visió desencarnada ens apareix en absoluta contradicció amb la 
mística que va viure Jesús, profundament alliberadora i humanitzadora. 

Reflexionarem sobre quin és el Déu que ens crida a ser “sants”, un Déu-Trinitat que “no perdona, ama” amb 
paraules de Juliana de Norwich, “la més grans dels místics anglesos i una dels més grans teòlegs anglesos, 

en el sentit originari d’aquest mot.” (T. Merton).     

 

ADELAIDE BARACCO COLOMBO 

Laica. Doctora en Teologia, amb una tesi sobre Juliana de Norwich, i llicenciada en Teologia Sistemàtica. 
Membre de la Junta de ATE (Asociación de Teólogas Españolas), membre de ESWTR (European Society of 

Women in Theological Research), i de “Mujeres y Teología”. Imparteix cursos en diferents institucions 
eclesials (ISCREB, ITF/Centre Borja, URC, CEP). Ha col·laborat amb editorials nacionals i italianes com a 

traductora d'obres de teologia i espiritualitat. La seva àrea d'investigació és la mística, sobretot femenina, i la 

relació mística-teologia dogmàtica. 

Publicacions: "La experiencia de Dios como fuente de la teología: la mística-teóloga Juliana de Norwich", en 

FCO. JAVIER SANCHO FERMÍN (dir.), La identidad de la mística: Fe y Experiencia de Dios (Actas del 
Congreso Internacional de Mística, Ávila 21-24 abril 2014), Monte Carmelo - CITES Universidad de la Mística, 

Burgos 2014, pp. 435-449 | Mística i vida quotidiana. El Testimoni d'Egied van Broeckhoven, Cruïlla, 
Barcelona 2007 (XVI Premi "Cristianisme i Cultura" de la Fundació Joan Maragall). Articles en diferents 

revistes, entre els quals: “¿De qué hablamos cuando decimos ‘mística’? Radicalidad vs excepcionalidad”, 

Herría 7/2013 | “Viure ‘en la frontera’, el repte de la teologia feminista”, Paraules i fets de dones 70 (5-
8/2014). | “Parole su Dio al femminile”, Popoli 3/2009. 

 
 
 
 

 
Data: 18  doctubre de 2014, dissabte. Hora: 9.45-13.30. SESSIÓ EXCLUSIVAMENT MATINAL 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres AB 

El Déu alliberador de Juliana de Norwich 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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PLÀNOL DE L’UBICACIÓ DE LA NOVA SEU DELS CURSOS DE FORMACIÓ PERMANENT PER 

AL CURS 2014-105  
 
 
 

Salesianes - Col·legi Santa Dorotea, Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 
Prop de la Clínica Corachán 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mitjans de transport 
 

Mitjà Traçat Parada 

V7 Plaça Espanya - Sarrià Avgda Sarrià i Pg Sant Joan Bosco 

V15 Pg Vall d’Hebron-Nazaret a Barcelona fins Balmes-

Mitre  Enllaç amb H6 

 

H6 Fabra i Puig a Zona Universitària Prat de la Riba i Manuel Girona 

70 Rambla de Badal a Bonanova Prat de la Riba i Manuel Girona 

6 Poblenou a Manuel Girona Manuel Girona 

34 Pg. Manuel Girona . Plaça Virrei Amat Manuel Girona 

66 Plaça Catalunya - Sarrià Manuel Girona 

V3  Zona Franca a Can Caralleu Manuel Girona 

Metro L3 8 minuts a peu Maria Cristina 

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Tres Torres 

 

Pàrquing a disposició dels participants a la Jornada de Formació Permanent 
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FORMACIÓ PERMANENT: PROPERA SESSIÓ 
 

TEMA            L’Exhortació Evangelii Gaudium des de l’òptica de la vida religiosa 
PONENT Lluís Serra Llansana, fms  
DATA  22 de novembre de 2014, dissabte 
HORARI Sessió matinal: 09,45-13,30 
PREU  10 € 
LLOC  Salesianes – Col·legi Santa Dorotea,  
                      Passeig Sant Joan Bosco, 24 – Barcelona 

 

 
 
 

XARXA D’ENTITATS SOCIALS D’ESGLÉSIA | Jornada 2014 – Dissabte 18 d’octubre 
 
Les Entitats Socials d’Església volem 
dedicar aquest curs a reflexionar entorn 
del pensament social de l’Església i, en 
concret, en les seves propostes 
polítiques, econòmiques i teològiques. 
Tenim el convenciment que a la 
Doctrina Social de l’Església trobem un 
filó important de valors i propostes que 
poden orientar, enfocar i alimentar el 
nostre treball quotidià amb aquelles 
persones més desfavorides del nostre 
món. En aquestes jornades proposem 
un “primer tast” del que treballarem al 
llarg del curs.  

 
Lloc: Centre d’acollida de Sant Joan de Déu. C/ Hort de la Vila, 46 (cantonada Via 
Augusta). Com arribar: Ferrocarrils de la Generalitat (parada: Sarrià).  
 
Programa 
9.30h  

 
 
Arribada, acollida i presentació de la jornada.  

10.00h  Ponència i diàleg: “El pensament social del papa Francesc”. A càrrec de 
Sebastià Taltavull, Bisbe Auxiliar de Barcelona.  

11.00h  Breu presentació del treball realitzat per la Xarxa d’Entitats Socials d’Església 
durant el curs 2013-14 i del projecte a treballar al curs 2014-15.  

11.30h  Descans i cafè.  
12.00h  Ponència i diàleg: “Una primera aproximació al Pensament Social de 

l’Església en tres dimensions: política, econòmica i teològica”. A càrrec de 
Dolors Oller, Doctora en dret i professora de l’ISCREB.  

13,15h  Pregària compartida  
13,45h  Comiat  
 
Inscripció: Enviant un correu electrònic a cmarcet@jesuites.net indicant:  
Nom i cognoms, correu electrònic, entitat a la que pertanyo.  
Aportació: 7 euros (el cobrament es farà efectiu el mateix dia de la trobada)  
Data límit d’inscripció: 11 d’Octubre. 
  

IV Jornada ESE: “El pensament social de l’Església” 
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SOU BENVINGUTS 

Els aniversaris no són només per mirar enrere i agrair o 
rectificar. Certament la història “és mestra de vida”...  
També són per mirar endavant. Fa 700 anys morí a 
Camporrells (La Llitera) Ermengol X, comte d’Urgell. Avui 
en fem commemoració. 

Fou l´home i el comte just en el moment en què més feia 
falta al territori. Ermengol X va heretar el comtat a la mort 
del seu pare el Comte Àlvar I (1278). Històricament eren 
temps conflictius i d’ocupació del comtat; temps de 
revoltes, batalles i presons, fins que l´any 1278 se li va 
retornar el títol de Comte d´Urgell. 

Al llarg de 30 anys amb pactes, concòrdies, aliances i 
també fets de guerra, Ermengol X va configurar i 
pacificar un territori més gran que el que avui coneixem 
com “La Noguera”, gaudint de la confiança i lleialtat dels 
reis Pere III i Jaume II. 

En el seu testament va manar ser enterrat al Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes, confirmant tots el privilegis i possessions que tan ell com els antecessors li havien 
donat. 

Ara nosaltres, catalans i gent de la Noguera, hem de rebre el seu missatge. Cal lluitar pel 
nostre país, hem de guanyar la grandesa de la llibertat. Una Noguera més viva en una 
Catalunya més viva. 

Que tots els qui ara celebrem la seva memòria, ens sapiguem comprometre amb la història i 
el futur del nostre país. 

Benvinguts i bona festa. 

Germà Ramon Benseny 
Superior del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes 
18 d´octubre de 2014 

Dissabte, 18 d’octubre de 2014 

A la plaça Santa Maria (entrada del monestir) 

 16:30 h. Benvinguda a càrrec dels Gegants d’Os de Balaguer i dels Grallers de 

Gerb. 

 Paraules de salutació a càrrec del Germà Ramon Benseny, superior del Monestir de 

les Avellanes. 

  
Al claustre del monestir 

 17:00 h. Repic de campanes a càrrec d’Ignasi Cortés. (Confraria de Campaners de 

Catalunya) 
A l’església del monestir 

Ermengol X, un comte, un territori. 700 aniversari (+1314-2014) 
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 17:15 h. Lectura i interpretació d’alguns fragments del Testament d’Ermengol X, a 

càrrec delDr. Robert Cuellas i Campodarbe (Universitat de Lleida) 

 17:30 h. Ofrena floral al sepulcre d’Ermengol X, amb acompanyament musical de la 

Coral Maristes Montserrat de Lleida. 

 17:45 h. Conferència “Ermengol X i el territori” a càrrec del Dr. Prim Bertran i 

Roigé(Universitat de Barcelona) 

 18:30 h. Cantada de la Coral Maristes Montserrat de Lleida. 

 19:00 h. Paraules de cloenda a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Reñé, President de la 

Diputació de Lleida. 

 

 

 
 Pau i Bé! 
 
Benvolgudes germanes i germans, 
que viviu la vida consagrada a 
l’Església de Catalunya, volem 
compartir amb totes i tots vosaltres, un 
joiós esdeveniment fratern.  
 
Fa unes setmanes exactament el 12 
de setembre celebràrem capítol electiu 
d’abadessa, va ser un moment de 
GRÀCIA, que el Senyor ens va 
concedir i va guiar amb el seu Esperit i 
la seva santa acció. Va ser elegida la 
nostra germana Rita.  
 

Us demanem, a totes i tots vosaltres consagrades i consagrats de l’església que peregrina a 
Catalunya, la vostra pregària perquè sense oblidar el punt de partida, sapiguem actualitzar i 
vitalitzar, en la mesura de les nostres possibilitats, la vocació contemplativa cristiana-
franciscana i clariana a la que el Senyor ens crida dia rere de dia. Que la pau i bé us 
acompanyi i ens acompanyi sempre. Units en la vida i la pregària. Fraternalment 
 
Gnes Clarisses de la Fraternitat Santa Clara de Vilobí d’Onyar –Girona- 

 

 

 
 

Comunitat de Sant Pere de les Puel·les.- Avui (dilluns 12 d’octubre) hem acomiadat la nostra 
estimada germana Roser Castellà i Quintana (Barcelona, 28 abril 1922 — 11 octubre 2014), 
enmig de la pregària de tants que l'hem coneguda i estimada. 
  
Horeb recull de la seva semblança la part final on s’hi inclou el testament de la germana 
Roser, que encomana a la vostra pregària. 
El regal del seu testament 
Si fou detallista en vida, també ho ha estat en la mort. Fa anys va donar a l’anterior abadessa 
un sobre amb el seu testament. Ho vam llegir la tarda de la seva mort, reunida la comunitat a 
la sala de Capítol, en companyia d’alguns familiars seus. 

 

Nova abadessa de la Fraternitat Santa Clara de Vilobí d’Onyar –Girona 
d 

La germana Roser - El regal del seu testament 
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Us participem el text del testament: 

Germanes estimades,  
Ha arribat aquella hora, tan sabuda, tan creguda, no 
vull dir desitjada, (perquè no diria la veritat) però sí 
esperada, de passar de la fosca a la Llum. De viure 
sense entrebancs amb Aquell en qui sempre he 
desitjat viure, i vosaltres n’heu estat el Sagrament de 
fer-me’l Present. Us en dono gràcies de tot cor. 

Vosaltres heu estat el vehicle de la meva trobada en 
el Crist, el Senyor; de poder-ne fruir i viure més de 

prop en la seva companyia, encara que no sempre 
n’he estat prou conscient i no he sabut valorar 
suficientment i no he sabut agrair-vos prou la vostra 
fraternitat i he faltat a l’amor. 

He estimat la vida com un do de Déu immerescut, com tots els dons, que m’ha fet i 
em fa; Crec que la vida continua, però en la darrera versió (la més important). En 
la Visió del «Senyor de la Vida». 

Us demano perdó de tot cor a totes i cada una. Déu és misericordiós amb mi, ara us 
demano la vostra misericòrdia i la vostra pregària. 

No sé com van les coses allà on me’n vaig; però, sigui com sigui, sí que us prometo 
de no trencar la Comunió amb vosaltres. El Senyor me la va regalar; i no puc ni dec 
trencar-la; ens tornarem a Trobar. 

Sempre vostra, 
Roser 

 

 

Hola! Em dic Teresa de Cepeda y Ahumada. Vaig néixer a Ávila l'any 1515. Sóc la 
cinquena filla d'Alonso Sánchez de Cepeda i Beatriz Dávila Ahumada. En total érem tretze 
germans: nou nois i quatre noies. De petita era carinyo-sa i de gran caràcter i m'agradava 
llegir les vides dels màrtirs. Més endavant vaig agafar afició als llibres de cavalleria, llibres 
molt de moda aleshores. Quan ja era monja vaig dur a terme la reforma de l'Ordre 
carmelità. 
 
Com va ser la teva infantesa?  
De petita m'agradava molt llegir les vides dels màrtirs. Tant es així, que conèixer la vida 
d'alguns màrtirs em va inspirar el desig del martiri fins al punt que un dia em van trobar amb el 
meu germà fugint de casa per anar on molts cristians eren martiritzats perquè volíem morir 
màrtirs amb ells i pujar així al cel. Més tard em vaig aficionar als llibres de cavalleria, era vital i 
alegre i això feia que tingués molts amics i amigues. Quan tenia 13 anys va morir la meva 
mare, i el meu pare, amoï-nat perquè em veia massa preocupada per les coses del món, em 
va enviar al convent de les Agustines de Gràcia a estudiar-hi.  
 
Què et va ajudar a comprendre que «Sólo Dios basta»?  
Al meu germà i a mi, llegir que pena i glòria eren per sempre ens espantava molt. Passàvem 
llargues estones parlant-ne i ens agradava de repetir sovint: per sempre, sempre, sempre! El 
Senyor vol-gué que, dient-ho tantes vegades, em restés imprès en la infantesa el camí de la 
veritat.  
 

Em dic Teresa de Cepeda y Ahumada 
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Com et vas decidir a fer-te carmelita?  
Malgrat durant l'adolescència vaig llegir llibres de cavalleries que estaven molt de moda i que 
em van mostrar l'atractiu del món, la lectura de llibres d'espiritualitat em va ensenyar el 
recolliment i l'oració. Tot i així estava molt lluny de voler ser monja. Però una amiga meva va 
entrar al convent de La Encarnación. Amb ella vaig tenir ocasió de parlar llargues estones, 
això em va ajudar molt, fins que vaig veure clar que Déu em cridava a ser monja.  
 
Sempre vas et vas entregar totalment a Déu?  
No, vaig passar una època molt difícil. Per una banda em cridava Déu; per altra jo seguia 
l'atractiu del món. Em feien feliç les coses de Déu i em tenien lligada les del món. Em sembla 
que volia concertar aquests dos contraris, tan enemics l'un de l'altre, com és la vida espiritual i 
les satisfaccions, gustos i passatemps del món. Vaig passar així molts anys, tants que ara 
m'espanto... És una de les vides més penoses que es pot imaginar: perquè ni gaudia de Déu 
ni em feien feliç les coses del món. Quan estava amb les satisfaccions mun-danes, al 
recordar-me de tot el que devia a Déu 
m'afligia i quan estava amb Déu, l'atractiu 
de les coses del món m'impedien estar 
tranquil·la.  
 
Et va ajudar algun llibre en especial?  
Una vegada va arribar a les meves mans 
el llibre de les Confessions de Sant 
Agustí. Jo tenia molta devoció a Sant 
Agustí com a tots els sants que havien 
sigut pecadors i que el Senyor els havia 
fet tornar a Ell: hi trobava molt de consol 
doncs si els havia perdo-nat a ells, també 
ho podia fer amb mi; només una cosa em 
desconsolava, i és que a si a ells només 
una vegada els havia cridat el Senyor i no 
havien tornat a caure, a mi eren tantes ja, 
que això em fatigava. Però considerant 
l'amor que em tenia Déu, tornava sempre a animar-me, confiant sempre en la seva 
misericòrdia. En canvi, de mi sí que desconfiava.  
 
Com definiries què és fer oració?  
L’oració no és altra cosa que un tracte d’amistat, estant moltes vegades sols  
en aquest tracte amb Aquell que sabem que ens estima.  
 
I tu, com vas començar a fer oració?  
Van començar a créixer en mi les ganes d'estar més temps amb Ell i a treure'm les ocasions 
de perdre'l perquè, un cop tretes, de seguida tornava jo a estimar al meu Déu. M'adonava que 
començava a créixer en mi un amor de Déu molt des-interessat. Desitjava tenir estones de 
soledat per gaudir més d'aquell bé. En fi... quan un comença a fer oració és on comencen tots 
els béns, com quan les flors estan a punt de brotar. 
  
Quin consell donaries als qui comencen a fer oració?  
Que no la deixin mai. Quan un comença a fer oració és com si comencés a plantar un jardí en 
terra molt infructuosa que té molt males herbes. El Senyor arrenca les males herbes i en 
planta de bones. Nos-altres hem de procurar, com a bons jar-diners, que creixin aquestes 
plantes i tenir-ne cura de regar-les perquè no es facin malbé, sinó que arribin a fer flors que 
facin bona olor i que agradin així a nostre Senyor de manera que vingui a delectar-se moltes 
vegades al nostre jardí i a descansar entre aquestes virtuts.  
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I què diries a qui vol ser sant?  
Que tingui molta confiança, perquè no convé ofegar els bons desitjos, sinó creu-re de Déu 
que, si ens esforcem, poc a poc, arribarem on van arribar els sants. Si ells mai no s'haguessin 
determinat a desitjar la santedat i poc a poc a posar-ho per obra mai no haurien arribat a tan 
alt estat. A Déu li agrada de veure'ns animosos, humils i amb cap confiança en les nostres 
forces sinó en les Seves.  
 
SECRETARIAT INTERDIOCESÀ DE PASTORAL DE JOVENTUT CATALUNYA I BALEARS 

 
  

 
La Federació de Cristians de Catalunya 
(FCC) organitza unes sessions d’estudi i 
reflexió de la Doctrina Social de l’Església 
(DSE), que tindran lloc dos dijous de cada 
mes. A través d’aquestes sessions, la FCC 
realitza un dels seus objectius, que és el 
de divulgar la DSE. 
Des del proper mes d'octubre i fins al maig 
de 2015, la Federació de Cristians de 
Catalunya (FCC) organitza unes sessions 
d’estudi i reflexió de la Doctrina Social de 
l’Església (DSE), que tindran lloc dos 
dijous de cada mes. A través d’aquestes 
sessions, la FCC realitza un dels seus 
objectius, que és el de divulgar la DSE. 
Aquest objectiu constant de la Federació de Cristians de Catalunya rep un nou impuls en el 
pontificat del Papa Francesc, que en la seva exhortació apostòlica La Joia de l’evangeli ens 
diu: 
 “Una autèntica fe —que mai no és còmoda i individualista— sempre implica un profund desig 
de canviar el món, de transmetre valors, de deixar quelcom millor darrere el nostre pas per la 
terra…Tots els cristians, també els Pastors, són cridats a preocupar-se per la construcció d'un 
món millor. D'això es tracta, perquè el pensament social de l'Església és primer que res 
positiu i propositiu, orienta una acció transformadora, i en aquest sentit no deixa de ser un 
signe d'esperança que brolla del cor amant de Jesucrist.” (EG,183) 
Les sessions contindran una part teòrica i una altra d’aplicativa que tindrà present el moment 
social del nostre país. 

Redacció, flama.info 

  
DOCTRINA SOCIAL DE L’ESGLÉSIA I L’IMPULS DEL PAPA FRANCESC 

Durada: Octubre de 2014 a Maig de 2015 
Freqüència: Dues sessions mensuals d'1 hora i 30 minuts 
Docents: Experts en Doctrina Social de l'Església. Coordina: Concepció Huerta. 
Contingut: 
Octubre 2014:               –Presentació del curs 
                                    – Orígen, fonamentació, naturalesa, mètode de la Doctrina Social de l’Església. 
                                    – Fonamentació bíblica de la DSE. 
                                    – Valor de la DSE segons el Papa Francesc. 
  
Novembre 2014:           –Història de la DSE: des dels orígens de l’Església fins als nostres dies. 
                                    –Documents de la DSE. 
  

Una oportunitat única per conèixer la Doctrina Social de l'Església 
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Desembre 2014:           – Principis, criteris i directrius de la DSE (I) 
                                    – Déu és l’origen i el fi darrer de tot l’univers i, per tant, de tota societat. 
  
Gener 2015:                  – Principis de la DSE (II) 
                                    – La dignitat de tota persona prové d’haver estat creada a imatge de Déu i 
redimida per Crist. 
                                    – El bé comú: plena realització de totes les persones i de tots els grups. 
  
Febrer 2015:                 – Principis de la DSE (III) 
                                    – Una societat basada en el dinamisme intern dels seus membres. 
                                    – Preocupació pel bé de tots. 
                                    – Han de ser respectats els camps d’actuació propis a persones i grups. 
  
Març 2015:                    – Principis de la DSE (IV) 
                                    – Els béns que Déu ha creat estan destinats a tota la humanitat. 
                                    –  L’home subjecte del treball. 
  
Abril 2015:                    – La persona humana i els seus drets. 
                                    – Els drets dels pobles i de les nacions.  
 
Maig 2015:                    – Estimar en la veritat. 
                                    – Algunes propostes del Papa Francesc per fer un món millor. 
Metodologia:  Exposició 45 minuts i plantejament de qüestions per suscitar el diàleg. 
Les inscripcions es poden fer la primera setembre a la seu de la Federació de Cristians de Catalunya 
(C/ Calàbria, 273-274), entresòl 4a de Barcelona, o bé per correu electrònic a l'adreça 
fedcristians@federaciocristians.org o trucant al 93 363 03 64. El preu de tot el curs és de 25 euros i 
per estudiants 10 euros. 
 

 
  
 

 
 
La mística de la Palabra es un libro surgido de la meditación y pretende ser un material para 
meditar con la Biblia, partiendo de la realidad cotidiana, con la mirada fija en lo Eterno y sin 
renunciar al trabajo intelectual, conscientes de la fuerza de la espiritualidad para generar 
pensamiento. La escucha de la Palabra nos adentra en la mística, porque es una experiencia 
misteriosa que se resiste a ceñirse a nuestros referentes conocidos. Pero, a la vez, es 
inteligible, al generar palabras capaces de llenar de significado nuestras vivencias y 
transformarlas en experiencia rebosante de sentido. 
 

Josep Otón: “La mística de la Palabra” 
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La escucha de la Palabra nos adentra en la mística, porque 
es una experiencia misteriosa que se resiste a ceñirse a 
nuestros referentes conocidos. Pero, a la vez, es inteligible, 
al generar palabras capaces de llenar de significado nuestras 
vivencias y transformarlas en experiencia rebosante de 
sentido. 
 
Tal como afirma en el prólogo el P. José Alegre, Abad del 
Monasterio de Poblet, La mística de la Palabrano es una 
teología o una reflexión de «laboratorio», alejada de la vida. 
Es un libro necesario para vivir con profundidad y sentido la 
anécdota de lo cotidiano, porque pone de relieve que la 
reflexión asidua de la Palabra de Dios abre senderos de luz y 
nos da sabiduría para ir viviendo las múltiples y variadas 
circunstancias de la existencia. 
 
JOSEP OTÓN es doctor en Historia y profesor en el Instituto 
Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona. Ha publicado 
varios libros de espiritualidad en esta misma colección: El 
inconsciente, ¿morada de Dios? (2000; traducido en Brasil en 2003); Vigías del abismo. 
Experiencia mística y pensamiento contemporáneo (2001); Debir, el santuario interior. La 
experiencia mística y su formulación religiosa (2002; traducido en Brasil en 2008); e Historias 
y personajes. Un recorrido por la Biblia (2010). 

 

 

 
  
DEL DIÀLEG ECUMÈNIC AL DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS  
 
El Patronat de la Fundació Joan Maragall es complau a 
convidar-vos a la inauguració del curs 2014-2015 i a la 
conferència que amb el títol 
 
DEL DIÀLEG ECUMÈNIC AL DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS 
 
pronunciarà ANTONI MATABOSCH, teòleg i president 
honorari de la Fundació Joan Maragall 
 
L’acte tindrà lloc el dimecres 22 d’octubre a les 19h 
a la Sala d’Actes del Seminari Conciliar de Barcelona 
(Diputació, 231) 
 
Durant l'acte es farà públic el nom del guanyador del XXIV Premi Joan Maragall i 
s'atorgarà l'Ajut a la Formació del curs 2014-2105 
 

Amb la col·laboració de la Direcció General d'Afers Religiosos        
                  

Fundació Joan Maragall: inauguració del curs 2014-2015 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/continguts/25%20Premi%202014.pdf
http://www.fundaciojoanmaragall.org/continguts/19%20Ajuts%202014.pdf


 

 

 
 

Malala Yousafzai o arriscar la vida per anar a escola  

Divendres es va saber que Malala Yousafzai és la guanyadora 
del Premi Nobel de la Pau 2014, la persona més jove que ha 
obtingut mai aquest guardó.  

El jurat ha valorat la seva lluita a favor dels drets dels infants 
i de la gent jove i, en especial, el dret a rebre educació. Pel 
mateix motiu, a més de Malala, també ha estat guardonat el 
Nobel de la Pau Kailash Satyarthi, un activista indi pels drets 
dels infants i contra l'explotació infantil.  

Malala Yousafzai, entre d’altres guardons, ja va rebre el Premi 
Internacional Catalunya de l'any passat. Com ara s’ha recordat, 
en rebre la distinció catalana Malala va reclamar no ser 
recordada com la dona disparada pels talibans, sinó com la que lluita pels drets de 
l'educació de tothom, homes i dones: “El meu missatge: no espereu que ningú ho faci, 
feu-ho per vosaltre  

Malala va assolir notorietat quan, el 9 d'octubre del 2012, va rebre un tret al cap d’un 
pistoler milicià del règim del Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) quan tornava de l'escola en 
autobús. Va quedar ferida al crani i al coll i no va ser fins mitjan gener del 2013 que va 
rebre l'alta mèdica i va poder tornar a classe.  

El cas de Malala Yousafzai hauria de ser present a totes les escoles. Els nostres 
alumnes l’haurien de conèixer. La seva interpel·lació és directa i brutal. Interpel·la 
sobre les condicions de vida de tants milions de persones, però interpel·la també 
sobre l'educació (i l'escola) i la seva importància, tant lleugerament tractada a vegades 
en els nostres contextos.  

Assemblees d’octubre per a un trimestre d’alta intensitat  

En un moment d’incerteses en molt aspectes, el primer trimestre d’aquest curs recentment 
encetat té una especial intensitat, ja que hi conflueixen diverses qüestions que requereixen 
l’atenció i dedicació de la titularitat i direcció dels centres.  

Pel que fa la a vessant de la relació amb l’administració, aquest mateix mes cal tenir 
present la justificació de subvencions per a aquells centres que en són beneficiaris; la 
signatura dels documents de renovació de concerts; els reajustament per les unitats 
revocades i, tot seguit, la renovació del consell escolar i les previsions de pagaments 
per part de l’administració. Al llarg del curs caldrà també l’adaptació de les Normes 
d’organització i funcionament del centres (NOFC), les eleccions sindicals i l’adaptació 
de tota l’àrea acadèmica als nous requeriments legals que emanen de l’aplicació de la 
LOMCE, ni que aquesta sigui de baixa intensitat.  

Des d’una vessant més interna, a l’Escola Cristiana estem treballant ja en la campanya 
Tria Escola Cristiana i en el pròleg d’aquesta campanya, que és la 2a Jornada de 
Màrqueting Educatiu i Fira de Serveis Educatius del proper 30 d’octubre de 2014. 
També estem multiplicant les propostes de formació per donar cobertura a les necessitats 
del centres. Aquests dies, des d’aquest mateix butlletí, podeu veure les diferents accions 
formatives que anem posant en marxa en les diferents línies: administració i gestió 
(comptabilitat...), escola multilingüe (TeT, 9a Jornada Multilingüe + Fira 3M...), habilitats 
directives (treball en equip...), llars d’infants 0-3 (Jornada d’educadors 0-3...), màrqueting 
(curs d’iniciació al màrqueting, seminaris de màrqueting, microtallers per a la 
presència a les xarxes socials...), sistemes de gestió per a la millora (Disseny de Pla 
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Estratègic de Centre...), TIC-TAC (infografies, vídeo, web...)...  

Al mig de tota aquesta atapeïda agenda, les assemblees de titulars i directors d’aquest 
octubre -iniciades la setmana passada a Girona, Manresa i Lleida-, que culminaran avui a 
Barcelona i dimecres a Tarragona amb el propòsit d’ajudar-vos en tots aquests fronts bo i 
recordant algunes qüestions i facilitant orientacions per avançar en tot plegat. Des de 
l’Escola Cristiana estem contents de poder retrobar-vos personalment en aquestes 
ocasions i, tal com va succeir a Girona, Manresa i Lleida, esperem que també us feu 
presents a Barcelona i a Tarragona, respectivament.                                                                           

  
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

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 

 

    OCTUBRE | 2014 
17 dv SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

18 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent amb Adelaide Baracco 

20 dl 
Celebració dels 5 anys de catalunyareligio.cat 
CEVRE - Formació inicial T1  

22 dx URC – 71 Assemblea general al seminari conciliar de Barcelona 

27 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 dx RAP – Solius 

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: 

 dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367  

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

S’ha suprimit el número de fax. 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

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