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Barcelona, 30 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 

La comunitat de Solius acull la 122ª reunió d’Abats i Provincials 

La Mare Yvonne Reungoat ha 

estat reelegida superiora 

general de les salesianes. És la 

novena successora de Maria 

Domenica Mazzarello. Més 

informació sobre l’elecció 

capitular de conselleres i 

visitadores. 
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El Monestir de Santa Maria de Solius ha estat l’escenari el 29 d’octubre de la 122ª reunió 
d’Abats i Provincials, organisme que funciona des de l’any 1966. La comunitat cistercenca 
ha acollit molt fraternalment els participants, amb qui han compartit el rés de sexta i el dinar. 
 

Horari:  
10.00, recepció; 10.30, sessió 
del matí: salutació, pregària i 
presentació del temari; 13.00, 
missa i sexta,; 14.00, dinar, 
sobretaula i visita a 
l’exposició de pessebres i 
sessió de la tarda; 19.00, 
comiat. 
 
Temari:  
benvinguda del pare prior i 
salutació de l’abat emèrit 
Edmon M. Garreta. Memòria 
eterna per al pare Xavier 
Altés (+19.07.14) i altres 
germans difunts. Sobre la 
gestió dels béns eclesiàstics. 
50è aniversari de la Perfectae 
caritatis : any dedicat a la vida 

consagrada. El Sínode extraordinari sobre la família: sessió inaugural, desenvolupament, 
reptes. Sobre la reestructuració de províncies: OCD, OFM i altres. Aniversaris: 1) VIIIè 
centenari del pas de sant Francesc per Catalunya. 2) VIIIè centenari de sant Albert de 
Jerusalem, legislador del Carmel. 3) Vè centenari del naixement de santa Teresa d’Àvila. 
4) IVrt centenari de la mort del pare Jerónimo Gracián. 5) 50è aniversari del col·legi Sant 
Bonaventura, de Vilanova i la Geltrú. L’orde de Sant Joan de Déu i el drama de l’ebola. La 
penosa situació dels cristians a Síria i l’Irak. El procés sobiranista de Catalunya. 

  

El P. Joan Botam, caputxí, i l’abat emèrit Edmon M. Garreta, dos 
presents que van iniciar la reunions d’Abats i Provincials de Catalunya 
el 1966 

 La 122ª reunió d’Abats i Provincial al Monestir de Santa Maria de Solius 
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HIJAS DE MARIA AUXILIADORA – Salesianas – Capítulo general 

 

Con profunda emoción, la Madre ha pronunciado su: ¡Acepto! Agradezco vuestra confianza. 
La expresión bíblica que me sostiene es: "Cuando soy débil es que soy fuerte”. Momento 
central del período capitular es la elección de la Superiora General y de las Consejeras que 
asumirán la tarea de animación y gobierno para los próximos 6 años.  
La elección de la Madre es el primer fruto del proceso de discernimiento, iniciado el 
miércoles 22 y acompañado por el padre José Cristo Rey García Paredes.  
 
El día de la elección, 24 de octubre, ha dado comienzo con una solemne Celebración 
Eucarística, presidida por el Rector Mayor, Don Ángel Fernández Artime, que en su homilía 
ha dicho: «"Haced lo que Él os diga”, son las pocas palabras de la Mamá… Entonces, 
queridas hermanas, este es el camino para el verdadero discernimiento: poneos a la 
escucha del Maestro, de Jesús y de su Espíritu, con corazón abierto, dócil y purificado. Y 
si sentís que Él os dice: “llenad las tinajas de agua”, hacedlo sin comenzar a decir, “pero 
cómo es posible, si lo que necesitamos es vino…”. Sencillamente, hacedlo!” Dejaos guiar 
por Él y todo el mundo será testigo de una nueva vida, una vida colectiva que dará todavía 
más vida, más fuerza, mas alma a nuestra Familia».  

 Madre Yvonne Reungoat 

Novena successora de Maria Domenica Mazzarello 

http://www.donbosco.es/Noticias/upload/Madre Yvonne Reungoat 9ª Superiora General de las FMA/1_59_.jpg
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A las 9:00, las Capitulares se han encontrado en aula para proceder a las votaciones. A las 
9.35 ha resultado reelegida para el segundo sexenio como 9ª Superiora general del Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora M. Yvonne Reungoat. Después de la elección, sor Ciriaca 
Hernández, la Capitular con más años de Profesión religiosa, le ha preguntado si estaba 
dispuesta a ser sucesora de Madre Mazzarello, a encarnar su maternidad y a "compartir un 
nuevo tiempo de profecía en el Instituto al servicio de la Iglesia". Con profunda emoción, la 
Madre ha pronunciado su: ¡Acepto! Agradezco vuestra confianza. La expresión bíblica que 
me sostiene es: "Cuando soy débil es que soy fuerte”. Me entrego completamente a María 
y acojo su invitación:"Haced lo que Él os diga".  
 
El acontecimiento ha estado acompañado por un gran aplauso, seguido por el abrazo de 
cada una de las Capitulares. Entre los primeros en felicitar a la Madre, han estado el Rector 
Mayor, Don Ángel Fernández Artime, y algunos Consejeros, representantes de la Familia 
salesiana y miembros de las comunidades educativas de Roma. También las hermanas de 
Casa Generalicia y de la casa Sagrado Corazón, con los alumnos de la escuela, han 
saludado a la Madre.  
 
A continuación la recién elegida y todas las Capitulares han ido a la Capilla para orar unos 
momentos, durante los cuales la Vicaria general, sor Emilia Musatti, en nombre de todas 
las presentes, le ha ofrecido a la Madre un ejemplar de la Biblia. El regalo ha estado 
acompañado por algunas palabras en las que, entre otras cosas, se ha manifestado la 
voluntad de respaldar el camino de la Madre "para que pueda seguir siendo para nosotras 
una guía para comprender la Palabra y llevarla a la práctica". Y ha concluido diciendo: 
"Gracias por tu SÍ a esta nueva llamada: la has acogido en la fe, en la total disponibilidad. 
Te entregamos toda nuestra confianza, nuestro cariño, nuestra oración. Contigo, lo 
daremos todo de nosotras mismas, lo que somos y lo que podemos, para que cada 
Comunidad sea con los jóvenes casa hospitalaria, donde el sabor del Pan y de la Palabra 
es deseado y gustado más que ninguna otra cosa."  
 
La Madre ha expresado su agradecimiento con estas palabras: «Agradezco vuestra 
confianza que es también una responsabilidad. Somos todas corresponsables, las unas de 
las otras, yo sola no tendría sentido, porque no se es Madre si no hay hijas y si no hay 
familia. Por lo tanto, el sentirnos tan unidad, tan en comunión profunda, tan felices por 
nuestra vocación y por vivir con alegría este momento histórico, quiere decir que tenemos 
esperanza en el corazón». Como final, se ha cantado el Magnificat.  
 
Por la tarde, las comunidades de las Casas dependientes de la Madre y las comunidades 
de Roma expresarán con cantos y danzas su alegría y su augurio a la recién elegida. Por 
la noche, de acuerdo con la tradición, continuará la fiesta organizada por las Capitulares. 
 

ELECCIÓN DE CONSEJERAS Y VISITADORAS 

 

 

Sor Chiara Cazzuola.-  Italiana 
La Vicaria es la primera Consejera en el Consejo 
General y también la primera colaboradora de la Madre 
General en el compromiso de animar la vida y la 
fidelidad dinámica del Instituto (C. 126). 

 

 

http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=60&nomeSez=Noticias
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Sor    Reboso Maria Nieves - Española Santa Cruz de Tenerife. 
La Consejera para la Formación anima y promueve la formación 
integral y continua de las Hijas de María Auxiliadora teniendo en 
cuenta los valores y las exigencias de la vocación específica de las 
FMA en la Iglesia. Sigue, especialmente, el período inicial. (C 128)  

 

Sor Maria Teresa Cocco. - Italiana 
La Consejera para la Pastoral juvenil anima la acción apostólica 
del Instituto en todas sus manifestaciones, en constante fidelidad 
al carisma y a las exigencias de la realidad juvenil. (C 129)  

 

Sor Maria Luisa Miranda  - Puebla (México) 
La Consejera para la Familia Salesiana ofrece orientaciones 
para que el Instituto de su aportación original - femenina y 
mariana - al crecimiento de la comunión y colaboración en la 
Familia salesiana. (C 129 bis) 

 

Sor Alaide Deretti. - Brasil 
La Consejera para las Misiones tiene la responsabilidad de 
impulsar la acción misionera del Instituto en los pueblos en vías 
de evangelización. (C 130)  

 

Sor Vilma Tallone. - Italiana 
La Ecónoma general, en dependencia de la Superiora General y de 
acuerdo con el Consejo, administra los bienes muebles e inmuebles 
del Instituto e informa periódicamente a la Superiora General y su 
Consejo. (C 131)  

 

Sor Moreira Maria Helena - Brasil 
La Consejera para la Comunicación Social, atenta a la 
incidencia de este fenómeno en las diferentes culturas, anima en 
el Instituto el Ámbito de la comunicación y propone líneas 
orientativas a las Inspectorías (C 130 bis).  

http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=3&sez=1&doc=64&nomeSez=Noticias


6 
 

Elecciones de las Consejeras Visitadoras 

Las visitas de las Consejeras tienen la misión de fortalecer el vínculo de la caridad, potenciar 
el compromiso de fidelidad a las Constituciones y favorecer el incremento de las obras como 
respuesta a las necesidades locales en el espíritu de Don Bosco y Madre Mazzarello (Actas 
CG XXI, p.50)  

 
Sor Silvia Boullosa 
Montevideo (Uruguay) 

 
Sor Neves Phyllis 
California (Stati Uniti) 

 

 
Sor Inoue Sumiko Maria 
Assunta 
Nagasaki (Giappone) 

 
Sor Marija Peče 
Novo Mest,  (Slovenia)  
 

 
Sor Paola  
Manerbio-Brescia (Italia) 

 
Sor Lucy Rose Ozhukayil 
Athirampuzha - Kerala 
(India) 
 

 
Sor Mukase Ruzagiriza 
Chantal 
Byahi-Goma (Rep. Dem. del 
Congo) 
 

 

  

 

 

http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=1&sez=1&doc=88&nomeSez=News
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=1&sez=1&doc=77
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=1&sez=1&doc=85&nomeSez=News
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=1&sez=1&doc=80&nomeSez=News
http://www.cgfmanet.org/capgen/1.asp?lingua=1&sez=1&doc=81&nomeSez=News
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(Glòria Barrete –CR– Dll, 27/10/2014) El 2015 és l'any dedicat pel Papa Francesc a la Vida 
Consagrada; "no ho és perquè el Papa sigui jesuïta", ha recordat Màxim Muñoz, president 
de la Unió de Religiosos de Catalunya, durant l'assemblea general de la URC del passat 
dimecres, sinó "perquè fa cinquanta anys del document Perfectae Caritatis, que va engegar 
la renovació de la Vida Consagrada d'acord amb el Vaticà II. 

Una celebració que permet "fer un balanç i preguntar-nos, com a religiosos i religioses, 
quina és la nostra raó de ser després d'aquests cinquanta anys, dins de l'Església i la 
societat." Una oportunitat que presenta el repte "de la renovació interior per saber evidenciar 
a quines perifèries –tal com invita a fer el Papa Francesc– hem d'actuar." 

Una missió, la de la vida consagrada, que pel bisbe de Vic i delegat de la Vida 
Consagrada, Romà Casanova, dificulta poder imaginar un país sense religiosos i 
religioses: "només cal veure quantes escoles, hospitals, centres d'atenció a la infància, a la 
immigració, a les dones, estan portats per religiosos i religioses." De fet per Casanova 
aquest és el repte que tenen els bisbes, el de poder fomentar vocacions i rememorar la 
història, "una història que ens indica que històricament eren els bisbes qui cridaven els 
religiosos allà on calia". 

I 
és que, centres i escoles a part, la Vida Consagrada és un actiu vital per a la societat. 
Per Anna Boj, priora de les carmelites descalces a Mataró, "aquesta opció de vida té la 
importància de recordar la presència de Déu enmig de la societat i enmig de cada persona 
per poder construir una societat tal com Déu la pensa." 

Boj, que va oferir durant l'assemblea la ponència Teresa de Jesús: una paraula a la vida 
consagrada, creu que Teresa pot ser exemple viu avui: "ella descobreix que Déu està dins 

 Romà Casanova: "Costaria entendre un país sense religiosos i 

religioses" 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/56645
http://www.carmelcat.cat/docs/ponencia_anna_boj.pdf
http://www.carmelcat.cat/docs/ponencia_anna_boj.pdf
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nostre, que és ell qui porta la iniciativa i ens busca i que, independentment del que facis o 
com estiguis Ell t'estima sempre, sempre, sempre." 

Un estil de vida que durant l'any de Vida Consagrada pren força i que comptarà amb 
esdeveniments per fer visible la seva importància, com una trobada entre els bisbes 
catalans i els superiors generals de cada congregació, una guia de les congregacions amb 
presència catalana o un festival de la Vida Consagrada adreçat especialment als joves. 
Durant l'assemblea general també es va renovar la junta directiva de la URC incorporant-
se el delegat dels jesuïtes a Catalunya,Llorenç Puig. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/63572 

 

 

 

A Monseñor Jesús García Burillo 
Obispo de Ávila. Ávila 15.10.2014 

 
 Querido Hermano: 

 El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería conocida 
como santa Teresa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su nacimiento, vuelvo 
la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de esta gran mujer y animar 
a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos los españoles a conocer la historia 
de esa insigne fundadora, así como a leer sus libros, que, junto con sus hijas en los 

numerosos Carmelos esparcidos 
por el mundo, nos siguen 
diciendo quién y cómo fue la 
Madre Teresa y qué puede 
enseñarnos a los hombres y 
mujeres de hoy. 

 En la escuela de la 
santa andariega aprendemos a 
ser peregrinos. La imagen del 
camino puede sintetizar muy bien 
la lección de su vida y de su obra. 
Ella entendió su vida como 
camino de perfección por el que 
Dios conduce al hombre, morada 
tras morada, hasta Él y, al mismo 
tiempo, lo pone en marcha hacia 

los hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la mano de 
santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el camino de la alegría, 
de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo. 

 Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). La 
verdadera santidad es alegría, porque "un santo triste es un triste santo". Los santos, antes 
que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hombres. Cada santo nos 
manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En santa Teresa contemplamos al 
Dios que, siendo «soberana Majestad, eterna Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y 
compañero, que tiene sus delicias en conversar con los hombres: Dios se alegra con 
nosotros. Y, de sentir su amor, le nacía a la Santa una alegría contagiosa que no podía 
disimular y que transmitía a su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que andar 

Carta del papa Francesc al bisbe d’Àvila sobre Teresa de Jesús 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/58699
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toda la vida. No es instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a los 
principios» (Vida 13,1). Expresa el gozo interior del alma, es humilde y «modesta» (cf. 
Fundaciones 12,1). No se alcanza por el atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o la 
cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8), mirando al 
Crucificado y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que la alegría de santa 
Teresa no sea egoísta ni autorreferencial. Como la del cielo, consiste en «alegrarse de 
que se alegren todos» (Camino 30,5), poniéndose al servicio de los demás con amor 
desinteresado. Al igual que a uno de sus monasterios en dificultades, la Santa nos dice 
también hoy a nosotros, especialmente a los jóvenes: «¡No dejen de andar alegres!» (Carta 
284,4). ¡El Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino 
una fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los hermanos! 

 La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente como un 
«tratar de amistad, estando a solas, muchas veces, con quien sabemos que nos ama» (Vida 
8,5). Cuando los tiempos son "recios", son necesarios «amigos fuertes de Dios» para 
sostener a los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse en 

una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en 
una amistad que tanto más crece cuanto más 
se trata al Señor, «amigo verdadero» y 
«compañero» fiel de viaje, con quien «todo se 
puede sufrir», pues siempre «ayuda, da 
esfuerzo y nunca falta» (Vida 22,6). Para orar 
«no está la cosa en pensar mucho sino en 
amar mucho» (Moradas IV,1,7), en volver los 
ojos para mirar a quien no deja de mirarnos 
amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. 
Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede 
Dios conducir las almas hacia sí, pero la 
oración es el «camino seguro» (Vida 213). 
Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos 
consejos de la Santa son de perenne 
actualidad. ¡Vayan adelante, pues, por el 
camino de la oración, con determinación, sin 
detenerse, hasta el fin! Esto vale 
singularmente para todos los miembros de la 

vida consagrada. En una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del «para siempre, 
siempre, siempre» (Vida 1,5); en un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un 
«corazón enamorado» (Poesía 5); y en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de 
que «solo Dios basta» (Poesía 9). 

 Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa reformadora 
la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el seno de la Iglesia madre. 
Ésta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina y de su intuición 
femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo: fundar pequeñas 
comunidades de mujeres que, a imitación del "colegio apostólico", siguieran a Cristo 
viviendo sencillamente el Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha 
plegaria. «Para esto os junto El aquí, hermanas» (Camino 2,5) y tal fue la promesa: «que 
Cristo andaría con nosotras» (Vida 32,11). ¡Qué linda definición de la fraternidad en la 
Iglesia: andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no recomienda Teresa de Jesús 
muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho unos a otros, desasirse de todo y 
verdadera humildad, que «aunque la digo a la postre es la base principal y las abraza 
todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos tiempos, unas comunidades cristianas 
más fraternas donde se haga este camino: andar en la verdad de la humildad que nos 
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libera de nosotros mismos para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más 
pobres! ¡Nada hay más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia madre! 

 Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en 
camino hacia los hombres para llevarles aquel «agua viva» (cf. Jn 4,10) que riega el 
huerto de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de oración fue al mismo 
tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su experiencia mística no la 
separó del mundo ni de las preocupaciones de la gente. Al contrario, le dio nuevo impulso 
y coraje para la acción y los deberes de cada día, porque también «entre los pucheros 
anda el Señor» (Fundaciones 5,8). Ella vivió las dificultades de su tiempo -tan complicado- 
sin ceder a la 
tentación del lamento 
amargo, sino más bien 
aceptándolas en la fe 
como una oportunidad 
para dar un paso más 
en el camino. Y es 
que, «para hacer Dios 
grandes mercedes a 
quien de veras le 
sirve, siempre es 
tiempo» (Fundaciones 
4,6). Hoy Teresa nos 
dice: Reza más para 
comprender bien lo 
que pasa a tu 
alrededor y así actuar 
mejor. La oración 
vence el pesimismo y genera buenas iniciativas (cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el realismo 
teresiano, que exige obras en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el realismo 
del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa abrevia sus 
sabrosas cartas diciendo: «Estamos de camino» (Carta 469,7.9), como expresión de la 
urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando arde el mundo, no se 
puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta 
santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro propio tiempo, con el 
Evangelio en la mano y el Espíritu en el corazón! 

 «¡Ya es tiempo de caminar!» (Ana de San Bartolomé, Últimas acciones de la vida de 
santa Teresa). Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de morir son la síntesis de 
su vida y se convierten para nosotros, especialmente para la familia carmelitana, sus 
paisanos abulenses y todos los españoles, en una preciosa herencia a conservar y 
enriquecer. 

 Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es tiempo de 
caminar, andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la fraternidad, del 
tiempo vivido como gracia! Recorramos los caminos de la vida de la mano de santa 
Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús. 

 Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los bendiga y la 
Virgen Santa los cuide. 

Fraternalmente, 
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"El meu objectiu és viure expropiada per utilitat pública" 

La monja argentina establerta a Manresa i activista social en favor dels desafavorits ha estat 

l'amfitriona d'Albert Om en el programa del diumenge 26 d’octubre. 

ARA Barcelona |  26/10/2014  

 
Sor Lucía Caram amb Albert Om, a 'El convidat' / TV3 

1. " El president de la Caixa va venir a visitar-me al convent per demanar-me com podien 
fer algunes coses. I em va semblar d'una humilitat molt gran, em va semblar una visita 
sincera. Em va dir que si necessitava alguna cosa l'hi demanés. Aquell dia no recordo haver-
li demanat res, però sí que més endavant li vaig escriure un correu un diumenge a la tarda. 
Em va contestar molt tard a la nit i em va dir que hi estava treballant". 

2. "Fem caritat? Intentem fer una mica de justícia, la paraula caritat té una connotació 
pejorativa avui dia. Nosaltres [el Banc dels Aliments] som un recurs d'emergència, maleït 
recurs d'emergència. Això no soluciona els problemes de la gent a llarg termini". 

3. "Jo protesto molt, em queixo molt, però no puc renunciar a negociar. En el cas dels 
desnonaments, per exemple, entenc el que fa la gent de la PAH. Han despertat 
consciències i s'han posat al costat de la gent amb la qual jo treballo. És molt important el 
que fan. L'únic que em fa dubtar a vegades és que es facin accions que generin violència i 
se'ns en vagin de les mans. Per exemple, quan es va a una entitat bancària, els que hi 
treballen són també víctimes del sistema". 

4. "Sóc d'una família de Tucumán de set germans. Era una família molt religiosa, però d'una 
religiositat normal. Però quan jo tenia 13 anys i els meus pares es van fer de l'Opus 
Dei. De sobte, em vaig trobar enmig d'una religiositat, d'un dogma i d'una moral que jo 
trobava asfixiant. 

5. "La creu, com a signe de la fe, ens porta a estar ben arrelats al territori on som, i j o crec 
que Catalunya té dret a dir què vol, a viure d'una determinada manera, té dret que es 
respecti i jo estic perquè es respecti el que la majoria digui". 

Sor Lucía Caram a 'El convidat', en 10 frases 

http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/5300871
http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/5300871
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6. "M'han fet ofertes per entrar en política, però no he tingut mai aquesta temptació. 
Podemos, al principi de tot, abans que triomfessin, em va escriure. Però jo crec que és millor 
que estigui amb la gent del carrer i no em casi amb ningú". 

 7. "M'han posat molt més en qüestió des les meves pròpies files [l'Església] que des 
de fora. Em van arribar a dir: ' Tants anys 
treballant amb els musulmans i no n'has 
convertit cap', cosa que hauria estat un problema 
per a mi. I era perquè hi havia la consigna 
d'evangelitzar. (...) No els condemno, ha estat pel 
seu concepte de fidelitat al que és intocable. El 
que passa és que em fa pena, perquè a vegades 
tenim molta religió per odiar-nos i poca per 
estimar-nos. (...) Des que hi ha el papa Francesc 
no han tornar a dir-me res. No sé si canviarà la 
doctrina però sí que ha canviat l'actitud". 

8. "Demano a l'Església que sigui 
conservadora, que torni a l'Evangeli, que fem 
realitat el somni de Jesús, l'única religió vàlida és 
la de l'amor que es fa servei. És l'únic que 
realment per mi pot ser la norma de la nostra vida". 

9. "El meu objectiu és viure expropiada per utilitat pública. Vull que la meva vida 
serveixi perquè algú estigui millor. Per mi, Pere Casaldàliga és el referent, per aquesta clau 
que ell va trobar i que s'ha convertit en el lema de la meva vida. La meva vida són les meves 
causes i les meves causes valen més molt més que la meva vida". 

10. "El metge em diu que hauria de dormir almenys dues hores més al dia. Però m'ho diu 
com a amic, perquè a la consulta no hi vaig des de fa molt temps. No tinc temps d'anar al 
metge, no tinc temps de posar-me malalta i no tinc temps de morir-me". 

 

 

 
 

 

Adelaida Baracco va reflexionar sobre la mística i el Déu alliberador de Juliana de Norwich 
en la jornada de formació permanent, organitzada per l’URC i el CEVRE, 18 d’octubre. 
Recollim aquí l’esquema de les seves intervencions y alguns textos de Juliana. 
 

Primera sessió (10.00-11,30): Mística: de la fuga mundi a l’empoderament 
 Introducció 
 Definició de “mística” i comprensió correcta de la mística 
 Mística com a experiència de Déu 
 Característiques fonamentals de la mística 
 Mística i empoderament 
 Debat 

        

Segona sessió (12,00-13,30): El Déu alliberador de Juliana de Norwich 
 La figura de Juliana de Norwich, mística i teòloga 
 El Déu “diferent” de Juliana de Norwich 
 Lectura d’alguns textos de Juliana 
 Debat 

 

Adelaide Baracco: “Mística: de la fuga mundi a l’empoderament.  
El Déu alliberador de Juliana de Norwich” 
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 «De totes les veus del cristianisme, 

sens dubte Juliana és una de les més 
prodigioses. Com més vell em faig, 
més gran es fa ella als meus ulls i, tot 
i que en el passat estava boig per St. 
Joan de la Creu, ara no canviaria 
Juliana per ell, ni que em donéssiu el 
món, les Índies i tots els místics 
espanyols junts. Crec que Juliana és, 
amb Newman, la més gran teòloga 
anglesa.»  
(Thomas Merton)  

Juliana de Norwich (1342 – 1416) 

Comunió entre Déu i la creació 
 ... perquè en aquesta unitat d'amor amb Déu hi ha la vida de tota la humanitat que 

serà salvada... Perquè en la humanitat que serà salvada està inclòs tot:  és a dir, tot 
el que és creat i el Creador de tot, perquè en l'home hi ha Déu, i Déu està en tot. (LV 
9) 

 
Amor de Crist per la Humanitat. Dignitat de la Humanitat 

 Aquesta és la set espiritual de Crist: l'anhel amorós que roman i romandrà en Ell per 
sempre... Aquesta és la seva set: un amor que anhela a tenir-nos tots junts totalment 
dins d'Ell per a la seva felicitat, segons vaig entendre; doncs ara no estem encara 
totalment dins d'Ell com ho estarem llavors... I nosaltres som la seva felicitat, som la 
seva recompensa, som la seva glòria, som la seva corona... Perquè el mateix desig 
i set que Ell tenia a la creu, desig, anhel i set que, segons vaig veure, estava en Ell 
des de sempre, aquest mateix desig ho té encara ara i el tindrà fins al dia en què 
l'última ànima que serà salvada hagi pujat a la seva beatitud. (LV 31) 

 
 Pecat i salvació. Co-redempció 

 Jesús, que en aquesta visió em va ensenyar tot el que em calia, va respondre amb 
aquestes paraules i va dir: «El pecat és necessari, però tot acabarà bé, i tot acabarà 
bé, i totes les coses acabaran bé.» En aquesta paraula nua «pecat» Nostre Senyor 
va dur a la meva ment tot el 
que no és bo, el menyspreu 
vergonyós i l'absoluta 
anihilació que va patir per 
nosaltres en aquesta vida, i la 
seva mort, i tots els sofriments 
i patiments de totes les seves 
criatures, tant els espirituals 
com els corporals, perquè tots 
nosaltres participem de la seva 
anihilació... fins que no siguem 
completament purificats... I pel 
dolç amor que el nostre bon 
Senyor té per tots els qui seran 
salvats, ens consola amb 
tendresa, com dient: «És cert que el pecat és la causa de tot aquest patiment, però 
tot acabarà bé, i tot acabarà bé, i totes les coses acabaran bé». Aquestes paraules 
em van ser dites amb una gran tendresa, sense mostrar cap retret... (LV 27) 
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 I  vaig comprendre això: que el senyor mira el seu servidor amb compassió i no amb 
reprovació, ja que aquesta vida passatgera fa que no es pugui viure del tot sense 
culpa ni pecat. Ell ens estima infinitament, i nosaltres som pecadors, i Ell ens ho 

revela de la manera més dolça... Ell és la nostra 
medicina, i sap molt bé que som pecadors. I així per 
la misericòrdia que d’Ell rebem pel nostre pecat, en el 
coneixement confiat del seu amor etern, en el nostre 
agraïment i en la nostra lloança nosaltres som el seu 
goig. «Jo t'estimo i tu m'estimes, i el nostre amor no 
es trencarà, i pel teu bé jo pateixo.» (LV 82) 
 
Un Déu “diferent” 
 Déu Nostre Senyor no pot perdonar, ja que no pot 
estar enfadat –això seria impossible. I em va ser 
revelat això: que la nostra vida està totalment 
fonamentada i arrelada en l'amor, i sense l'amor no 
podem viure. (LV 49) 
 Aleshores el nostre cortès Senyor va contestar 
mostrant-me un meravellós exemple d'un senyor que 
tenia un servidor... I va baixar en la meva ànima una 
revelació espiritual interior, en la qual vaig veure que 

per la Seva grandesa i el Seu honor havia de ser així: que el Seu estimat servidor 
que Ell tant estimava fora veritablement i feliçment recompensat eternament, més 
del que ho hauria estat si no hagués caigut, sí, i fins al punt que la seva caiguda i el 
dolor que ell ha rebut des d’aleshores seran transformats en l’honor més gran i 
incommensurable i en una felicitat sense fi. (LV 51) 

 
El Crist / Déu Mare. La Maternitat Divina, dinamisme amorós 

 ... El Nostre Salvador és la nostra veritable Mare en qui som eternament engendrats 
i mai sortirem fora d’Ell. (LV 57) 

 
 Jesucrist és la nostra veritable Mare; nosaltres rebem d’Ell el nostre ésser... I així  

com Déu és veritablement el nostre Pare, de la mateixa manera Déu és la nostra 
Mare.  

 (el Crucificat): «Jo sóc: el poder i la bondat de 
la paternitat. Jo sóc: la saviesa de la 
maternitat. Jo sóc: la llum i la gràcia de l’amor 
benaurat. Jo sóc: la Trinitat. Jo sóc: la unitat. 
Jo sóc la suprema bondat de totes les coses. 
Jo sóc Aquell qui et fa estimar. Jo sóc Aquell 
qui et fa anhelar. Jo sóc: el compliment etern 
de tots els veritables desitjos». El Nostre 
Pare disposa, la Nostra Mare actua, el Nostre 
bon Senyor l'Esperit Sant confirma... Vaig 
comprendre que hi ha tres maneres de veure 
la maternitat en Déu: la primera és la Maternitat que ha fonamentat la creació de la 
nostra naturalesa, la segona és la Maternitat que ha assumit la nostra naturalesa, i 
aquí comença la Maternitat de la gràcia; i la tercera és la Maternitat de l'acció, i en 
aquesta hi ha un expandir-se cap enfora, per la mateixa gràcia, en llargària i en 
amplitud, en alçada i en profunditat, i tot pel seu Amor. (LV 59) 

 La mare pot donar de mamar al seu fill, però la nostra preciosa Mare Jesús, Ell ens 
pot alimentar amb Ell mateix... La mare es posa el nadó al pit amb gran tendresa, 
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però la nostra dolça Mare Jesús, Ell ens fa arribar amb gran senzillesa i familiaritat 
fins dins el seu pit beneït a través del seu costat obert, i allà ens revela una part de 
la Divinitat i de les alegries del cel, amb la certesa espiritual de la felicitat eterna. (LV 
60) 

 
Només l’Amor 
 

 I des del moment en què això em va ser revelat vaig desitjar moltes vegades saber 
què volia dir Nostre Senyor. I més de quinze anys després se’m va respondre així: 
«¿Voldries saber què volia dir el teu Senyor amb això? Sàpigues-ho: amor era el seu 
sentit». Qui t’ho va revelar? Amor. Què et va revelar? Amor. Per què t’ho va revelar? 
Per amor. Queda't en ell i sabràs i coneixeràs més del mateix, però no coneixeràs ni 
sabràs mai cap altra cosa.» Així em va ser ensenyat que l'amor era el que volia dir 
Nostre Senyor... En aquest amor nosaltres tenim el nostre començament. I tot això 
es veurà en Déu per sempre. Que Jesús ens ho concedeixi. Amen. (LV 86) 

 

 

 

 

Malgrat que el políticament correcte és parlar de solidaritat, sobretot perquè l’esquerra se 
sent més còmoda amb aquest concepte que li sona a laic, el cert és que la caritat, en el  
seu sentit cristià, és la base de tota solidaritat. Personalment, potser perquè he estat lectora 
de Les confessions de sant Agustí (aconsello la traducció catalana de Miquel Dolç a la 
Bernat Metge), crec que la caritat és un concepte que els engloba tots, perquè implica  

empatia, lliurament i sacrifici. El mateix 
sant Agustí ho va expressar en una frase 
que és tot un tractat ètic i, fins i tot, podria 
ser un tractat polític: “En les coses 
necessàries, la unitat; en les dubtoses, la 
llibertat; i en totes, la caritat”. 

Tanmateix, en part pels abusos que la 
imposició dogmàtica de l’Església va 
representar durant segles, en part pel 
dogmatisme que també batega en moltes 
ideologies de progrés, el concepte de 
caritat va anar quedant obsolet i, fins i tot, 
es va considerar retrògrad. I va ser així 
com, després de segles de gent 
d’església practicant la caritat pel món, va 
semblar que aquesta, rebatejada com a 
solidaritat, era un invent de l’esquerra. En 
el relat del progre cabien els metges 

sense fronteres, les oenagés, els periodistes amb la seva càmera a l’espatlla, però no tenien 
cabuda les monges i sacerdots que havien arribat abans que qualsevol, jugant-se la pell a 
les ferides obertes del món. El políticament correcte no podia acceptar la solidaritat amb la 
creu al coll, perquè els trencava massa esquemes.  

La qual cosa és, a més d’una estupidesa, una gran injustícia perquè el món és millor per 
aquesta quantitat ingent de persones, als quals la fe en Déu els ha impel·lit a dedicar la vida 
als altres. Molts d’ells a les cantonades més trencades del planeta, vivint en condicions 
infrahumanes, arriscant la vida diàriament. I molts d’ells, morint. El darrer ha estat el 
missioner Manuel García Viejo, víctima del voraç i letal ebola que està sagnant les 

La caritat 



16 
 

entranyes de l’Àfrica. Ha mort a Madrid, després d’haver estat repatriat des de Sierra Leone, 
on dirigia un hospital. Poques setmanes abans havia mort un altre capellà de la mateixa 
ordre, Miguel Pajares, que també va dedicar la seva professió, el seu esforç i el seu temps 
a les zones més castigades del continent negre. La seva última destinació, Libèria. I si 
féssim la llista completa dels sacerdots i monges que donen la vida al proïsme sense un 
altre objectiu que viure la seva fe com un servei, necessitaríem molt de paper. És gent amb 
una fe que dóna llum a les tenebres, il·luminant les zones fosques del món, allà on habiten 
l’oblit i la desesperació. Serveixi aquest humil article per expressar un profund agraïment i 
una profunda admiració cap a tots ells, creients en un Déu amb ànima 
humana. Retorno a sant Agustí, i és paraula de sant: “On no hi ha caritat, no 
hi pot haver justícia” 

Pilar Rahola, La Vanguardia, 28 setembre 2014 

 

 

 

 

A la IV Jornada d'Entitats Socials d'Església es  comunica l'inici d'un nou seminari 

sobre "El Pensament Social d'Església" destinat a les entitats 

Les entitats socials d’Església s’han reunit per preparar el nou curs i reflexionar entorn les 
propostes polítiques, econòmiques i teològiques d’aquest any. La jornada va tenir lloc al 
Centre d’Acollida Sant Joan de Déu, on van assistir molts representants de les diverses 
entitats com el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. 

 
Compromís social del Papa Francesc 
A més de tractar els diversos punts de l’agenda, i de posar en comú les diferents propostes 
i qüestions, durant aquesta IV Jornada d’Entitats Socials d’Església, van tenir lloc dues 
ponències. La primera, va anar a càrrec del Bisbe Auxiliar de Barcelona, Mons. Sebastià 
Taltavull, qui va parlar sobre el “Pensament Social del Papa Francesc” a 

Entitats Socials d’Església: Trobada pel compromís social de l'Església 
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l’Evangeli Gaudium. En la seva intervenció, es van tractar diversos punts, com la necessitat 
d’anar més enllà de les teories i d’actuar des del que hi ha escrit a l’Evangeli. El Bisbe 
Taltavull va insistir en el “compromís social públic”, que va més enllà d’un “llistat d’activitats 
de caritat”. Concretament, va fer referència a la crida del Sant Pare, de sortir cap a les 
perifèries. Segons va explicar, cal “sortir d’un mateix” per intentar fer el que “Déu vol d’un 
mateix” i “actuar de fet, no només amb discursos i paraules”. 
  
“Pensament Social d’Església”, en un seminari 
Després de la mitja part, la Dolors Oller, doctora en dret i professora de Moral Social a 
l’ISCREB, va prendre la paraula per analitzar “El pensament social de l’Església”, un temari 
que s’abordarà en un seminari que s’estrenarà enguany. La ponència va servir per a fer una 
breu presentació del que serà aquest curs, que pretén aprofundir en els temes dels 
documents sobre Doctrina Social de l’Església. En total, es partirà en tres sessions: 
plantejaments sòcio- polítics (1 de desembre), plantejaments econòmics (2 de febrer) i 
plantejaments teològics (13 d’abril). 
En la seva intervenció, Oller va explicar i contextualitzar, avui dia, el concepte de Doctrina 
Social, i va esmentar els dos nivells que comprèn, un de caràcter teològic i l’altre 
antropològic. D’altra banda, va comentar les teories ètiques que hi ha al voltant de la 
doctrina social i els seus principis. 
 
Notícies » Església de Barcelona. Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6689 
 
Una segona crònica 

El passat dissabte 18 d’Octubre, ens vam aplegar unes 50 persones de la xarxa Entitats 
Socials d’Església, al Centre d’Acollida de St Joan de Déu, del carrer Hort de la Vila, per 
celebrar la ja habitual jornada anual de les entitats socials d’església. 

Aquestes jornades, d’una banda 
serveixen per recollir el fruït del treball 
realitzat al llarg del curs passat i, 
d’altre, per presentar l’acció de treball 
del present curs que comencem. Pel 
que fa a això darrer, enguany volem 
treballar la Doctrina Social de 
l’Església. Un treball que prendrà el 
format de seminari em tres sessions: 
dimensió sòcio-política de la Doctrina 
Social de l’Església (1 de desembre-
2014), dimensió econòmica (2 de 
febrer-2015) i dimensió teològica (13 
d’abril-2015). Totes les sessions seran 
en dilluns de 17 a 19 h als locals de 
Cristianisme i Justícia (c/ Lluria,13) i 

les conduirà Mª Dolors Oller, professora d’aquesta matèria a l’ISCREB. 

Precisament a les jornades del dissabte passat, la Mª Dolors Oller ens va fer una xerrada 
que va ser com un tast i una primera introducció d’aquest seminari, tot ubicant la Doctrina 
Social de l’Església com “un potencial que té la fe cristiana per il.luminar i transformar la 
realitat social de cada època, essent més un dinamisme de la fe i una qüestió de coherència 
de vida que un cos de doctrina”.  
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Prèviament a la xerrada de Mª Dolors Oller vam tenir una ponència del bisbe auxiliar de 
Barcelona, Sebastià Taltavull, sobre “el pensament social del Papa Francesc”. El bisbe 
Taltavull va subratllar com per al Papa Francesc, la proximitat als pobres és un programa 
de vida per a l’Església; un programa que no pot quedar-se en principis general sino que 
cal viure-ho amb concrecions. 

Vam cloure les jornades amb una estona de pregària compartida i oberta a la realitat de 
tant patiment que ens envolta.   
 
 

 

Els jesuïtes han celebrat en el 2013 i en el que va de 
2014 dues commemoracions notables de la seva 
història: el 125è aniversari de la canonització del 
missioner català sant Pere Claver, que va dedicar la 
seva vida als esclaus negres a la Colòmbia colonial 
espanyola del segle XVII, i el bicentenari de la 
restauració de la Companyia després del període en 
què va estar dissolta (1773-1814).  

Sant Pere Claver té una actualitat perenne perquè 
és un exemple de cristià solidari, de vida 
compromesa a l’ajuda i l’alliberament dels més 
febles. El teòleg Josep Maria Rovira Belloso, 

significativament, menciona Pere Claver en un escrit 
acadèmic dedicat a sant Tomàs d’Aquino. Diu que, 
a més de la perfecció formal i lògica, el saber 
teològic té una dimensió pràctica, que impulsa vers 
els altres i especialment vers els pobres i marginats. 
Aquest és un concepte que va més enllà del treball 
teològic acadèmic, si es vol dir així, però que dóna 

a la teologia una necessària tensió vers el Regne de 
Déu proclamat per Jesucrist, que s’ha de manifestar 
en l’atenció als més pobres i febles de cada societat. 
El doctor Rovira Belloso 

escriu amb tota raó: «Hom recorda aquí sant Pere 
Claver acostant-se als esclaus per donar-los escalf 
material i vida. La teologia té una dimensió 
certament veritativa, però també inclou el vessant de 
la realització pràctica, com ha estat afirmat per sant 
Tomàs d’Aquino.» 

Aquesta dimensió samaritana de la fe i de la teologia 
brillà en sant Pere Claver, nascut a Verdú (Urgell) 
l’any 1580. Essent ja clergue del bisbat de Vic, entrà 

a la Companyia de Jesús el 1602 al noviciat de Tarragona. Cursà  les humanitats clàssiques 
a Girona i la filosofia a Mallorca, on entrà en contacte amb un sant jesuïta famós, tot bondat, 
saviesa i humilitat, Alfonso Rodríguez, porter del Col·legi de Montision, el qual seria 
canonitzat el mateix dia que el fill de Verdú per Lleó XIII l’any 1888. Pere Claver també fou 
ciutadà de Barcelona com a estudiant de teologia de 1608 a 1610. Marxà cap a les missions 
del Nou Món i durant 40 anys va viure a Cartagena d’Índies, a Colòmbia, dedicat totalment 

Pere Claver, esclau dels esclaus 
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als esclaus negres que eren portats des d’Àfrica, servint-los de manera abnegada, amb un 
extraordinari exercici de la solidaritat amb ells. Està considerat un veritable precursor de la 
defensa dels drets humans abans que fossin anomenats així. Va treballar per superar les 
dificultats que alguns grups de la societat colonial plantejava a la seva missió de ser esclau 
dels esclaus negres: és un text que es conserva escrit de pròpia mà: «Petrus Claver 
aetíopum semper servus» («Pere Claver esclau per sempre dels etíops», que era el terme 
amb què es denominava els negres). 

Morí a Cartagena d’Índies el 8 de setembre de 1654 i actualment aquest sant català és el 
patró de Colòmbia i, sobretot, és un exemple eminent de la dimensió alliberadora i solidària 
de la fe. Es va complir en ell allò que va escriure al final de la seva partida de baptisme el 
sacerdot de Verdú: «Déu el faci bon cristià.» 

+ Lluís Martïnez Sistach, cardenal arquebisbe de Barcelona 

 
 

 

 

L’URC, així com també 
nombroses institucions 
religioses, dona suport a 
CatalunyaReligio, que 
reflecteix una mirada 
conciliar sobre l’actualitat 
religiosa de Catalunya. 
El 20 d’octubre va 
celebrar-se un acte 
commemoratiu dels 5 
primers anys de la seca 
creació... Indiquem tot 
seguit un recull de 
connexions sobre aquest 
acte. 

 

Alguns ressons de la celebració. 
  

- Un breu resum de l’acte i vídeo dels parlaments (també hi ha la versió 

sencera): http://www.catalunyareligio.cat/articles/63338 
  

-L’àlbum fotogràfic (esperem que us hi 

trobeu): http://www.catalunyareligio.cat/articles/63382 
  

-El vídeo sobre religió i periodisme que vam projectar durant 

l’acte: http://www.catalunyareligio.cat/articles/63402 
  

-Un comentari sobre la celebració: http://www.catalunyareligio.cat/blog/laeto-animo/21-10-

2014/hores-catalunyareligi-cat-63341 
  

-Un comentari sobre el nou espai: http://www.catalunyareligio.cat/blog/betel-arquitectura-

art-religi/21-10-2014/santa-madrona-versi-beta-63355 
  

També us enviem una crònica que va fer el periodista Guillem Carbonell:  

http://www.catalunyareligio.cat/articles/63338 
  

i un reportatge sobre el portal que va publicar l’Arquebisbat de Barcelona.:  

http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6699 

Celebració dels cins anys de CatalunyaReligio 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/63338
http://www.catalunyareligio.cat/articles/63382
http://www.catalunyareligio.cat/articles/63402
http://www.catalunyareligio.cat/blog/laeto-animo/21-10-2014/hores-catalunyareligi-cat-63341
http://www.catalunyareligio.cat/blog/laeto-animo/21-10-2014/hores-catalunyareligi-cat-63341
http://www.catalunyareligio.cat/blog/betel-arquitectura-art-religi/21-10-2014/santa-madrona-versi-beta-63355
http://www.catalunyareligio.cat/blog/betel-arquitectura-art-religi/21-10-2014/santa-madrona-versi-beta-63355
http://www.catalunyareligio.cat/articles/63338
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6699
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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. 

 

“L’exhortació apostòlica 
Evangelii Gaudium a la 

llum de la vida religiosa”  

a càrrec de  Lluís Serra, marista 
 

 

Més que d’una exhortació, es tracta del programa de pontificat del papa Francesc. En aquest text 
clau, hi bateguen les seves inquietuds profundes. Quines són les fonts para interpretar aquesta 
exhortació? Es tracta d’un missatge directament adreçat a la vida religiosa? Quina lectura se’n 
pot fer des de l’òptica de la vida consagrada? Anàlisis i propostes. 
 

Lluís Serra Llansana (Igualada, 1948) és germà marista. Mestre, llicenciat en Teologia i en Filosofia, 

doctor en Psicologia. Imparteix docència a la Facultat de Teologia, a l’ISCREB i a Espailúdic (Escola Gestalt 
de Catalunya). Secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i director del CEVRE. Columnista a 

Catalunya Cristiana i tertulià a Ràdio Estel. Entre les seves publicacions destaquen Educació i solidaritat 
(1994), El coratge navega mar endins: vivències en un camp de treball a Antananarivo 

(Magadascar) (1997), La vida com a regal (1998), La Babel neoyorquina: paseos por New York 

antes de la tragèdia (2002), Códigos del despertar interior: la transformación de sí hacia la 
verdad, el amor y la libertad (2010), La força de la fraternitat: maristes, cent anys a les 

Avellanes (1910-2010) (2011), El eneagrama de las pasiones: anatomía psicológica de las 
pasiones dominantes (2012), El coratge de la fe: comunitats maristes en temps convulsos 

(1936-1939) (2013). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Data: 22 de novembre 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” 

IBAN: 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 LLS 

 

Propera jornada de formació permanent sobre Evangelii Gaudium 

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

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

 

Autor Generalitat de Catalunya. Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa 

54 
Títol La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de 

discerniment 

Data Barcelona, setembre de 2013 

Font www.gencat.cat/afersreligiosos 

Publicat 30 d’octubre de 2014 
 
 
 

 
 
 
 

Tramesa de la conferència en document adjunt.  
El Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa, presidit per Francesc Torralba, compta 
amb la participació de dos religiosos: Lluís Duch i Álvarez, monjo de Montserrat, i Xavier 
Melloni i Ribas, jesuïta. 

 
 

 

 
La XI Mostra se celebrarà del 6 al 23 de novembre. Projeccions a Filmoteca de Catalunya 
(pl. Salvador Seguí, 1-9) i Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna-URL (c/ 
Vandonzella, 12). La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers 
Religiosos, assumeix per primer any l’organització d’aquesta mostra. Es pot trobar la 
relació de les pel·lícules i altres de talls, a: www.gencat.cat/afersreligiosos 

 

Servei de documentació 

XI   Mostra de cinema espiritual 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.gencat.cat/afersreligiosos
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Trimestre del màrqueting  

Aquest dijous, 30 d’octubre, celebrarem la 2a Jornada de Màrqueting Educatiu i Fira de 
Serveis, que divendres ja disposava de 320 participants inscrits.  

D’altra banda, al llarg del novembre i desembre continuarem amb una intensa formació 
en diversos aspectes del 
màrqueting amb cursos, 
seminaris i microtallers que 
també arribaran a Girona, Lleida i 
Tarragona.  

La urgència de comunicar i 
captar alumnat  

Hem volgut concentrar en aquest 
primer trimestre el gruix de la 
programació de formació en 
màrqueting, coneixedors d’una 
certa urgència a formar-s’hi i 
incorporar elements d’aquesta 
disciplina en els nostres processos de gestió i, particularment, en la captació d’alumnat, que 
serà una tasca clau del segon trimestre del curs.  

Treballar també a llarg termini: millorar la nostra proposta educativa i de servei  

El màrqueting no és sols comunicació ni, molt menys, únicament publicitat. El màrqueting 
intenta apropar i ajustar demanda i producte. Això vol dir que, atenent al màrqueting, ens 
cal aprendre a escoltar millor quines són les necessitats del nostre entorn i de les 
famílies que s’apropen a nosaltres, així com trobar la millor manera de donar-los 
resposta des de la nostra identitat com a centres o institució educativa.  

Això és molt més que fer una anunci i programar bé una diada de portes obertes: ens obliga 
a un treball a mig i llarg termini. Alguna de les propostes formatives s’adreça a aquesta 
dimensió, també molt important.  

Comunicar i difondre bé allò que fem només tindrà èxit si el que fem val la pena i respon a 
aquestes necessitats. És en aquest sentit que també afirmem que el màrqueting educatiu 
pot ajudar a millorar l’educació. 
 
 
 
 
Madrid, 9 de octubre de 2014 (IVICON).- La Congregación “Apostólicas del Corazón de 
Jesús” queremos compartirles con gozo que:   

En Collado Mediano- Madrid (España) al finalizar nuestro XIV Capitulo General, damos 
gracias por haber sentido la fuerza del Espíritu, queriendo “Escuchar a Dios donde la Vida 
Clama,” a lo largo de los días hemos decidido organizarnos como Congregación, en un 
solo nivel de Gobierno.   

“En esta hora de la historia nos sentimos afectadas por la Palabra de Dios que nos invita 
a “Buscar el Reino de Dios y su justicia” con la confianza de que “lo demás se nos dará 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 530 27|10|2014 

Les Apostòliques del Cor de Jesús: capítol general i eleccions 
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por añadidura” (Mt 6, 33).  Esta experiencia nos convoca y nos envía, nos centra y nos 
descentra, y nos invita a compartir la vida con las personas y pueblos que padecen las 
consecuencias de las estructuras injustas, a implicarnos en sus causas y a celebrar la 
abundancia de la Misericordia de Dios en sus vidas” (Documento Capitular).   

Queremos comunicaros también, que ha sido elegida Coordinadora General en la 
Congregación para un sexenio, Mª del Consuelo Ayala Ayala, que trabajará con un 
equipo de tres Consejeras, Mª Isabel Colmenero Rubio, como Consejera y Vicaria 
General, Teodora Arranz González, como Consejera y Secretaria y Mª del Refugio 
Chávez Valle, como Consejera. 

Seguimos confiadamente, con la certeza de que las mediaciones son un camino, para la 
búsqueda y el acercamiento a la voluntad de Dios. 

 
 

 

Després de l'assemblea del passat dia 6, en la que es van  elegir els nous membres de la 
Junta Directiva, en una reunió d'aquesta, es van assignar els seus càrrecs. 

La Junta, doncs, ha quedat constituïda de la següent manera: 

President: Francesc Xicoy (Companyia de Jesús)  
Vice-presidenta: Roser Galceran (Carmelita de la Caritat-Vedruna)       
Secretari: Josep Canal (La Salle) 
Tresorer: Jaume Pallarolas (Escola Pia) 
Vocal: Miquel Cubeles (Marista) 
En Miquel Cubeles ha estat també nomenat President de Benallar. 

 
 Des d'ara ens 

posem a 
disposició de 

tots i totes 
vosaltres i dels 

projectes de 
l’associació: 

Escola Cintra, 
Fundació 
Benallar i 

Verdallar. Som 
plenament 

conscients dels 
reptes en què 

s'enfronten 
aquestes 

institucions i per 
als quals 

necessitem el 
vostre suport, 

col·laboració....i 
pregària. que el repte més important és solucionar el problema de locals (els actuals són 

provisionals) i  s'agrairia qualsevol informació sobre locals del barri que poden quedar 
buits i aptes, amb una adequada remodelació, per a les activitats de l'escola Cintra. 

Associació Cintra: la nova Junta directiva 
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La gran família carmelita està celebrant el 5è centenari del naixement de santa Teresa de 
Jesús. Una dona avançada al seu temps que va fundar les carmelites descalces i va 
esdevenir mestra espiritual. Des de l’any 1648, a Mataró hi ha una comunitat de monges 
que mantenen viu el carisma de Santa Teresa. “Signes dels temps” entrevista Anna Boj, 
priora del monestir de la Immaculada Concepció de les Carmelites Descalces de Mataró. 

Altres temes: 

- Conversa amb Armand Puig, degà de la nova Facultat Antoni Gaudí d’Història de 
l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes.  
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Martí de Tous, Anoia. 
 

Data: 2 de novembre de 2014 

Horari d'emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 
 

El proper dilluns 3 de novembre tindrà lloc una nova sessió del cicle de conferències “Els 

dilluns dels Drets Humans”, que organitzen conjuntament Justícia i Pau i el centre 

d’estudis Cristianisme i Justícia.  

Taula rodona: “Xarxes socials, llibertat d’expressió i dret a l’oblit. Límits i riscos” 

El proper dilluns 3 de novembre dins del cicle “Els dilluns dels Drets Humans” que 
organitzen conjuntament Justícia i Pau i Cristianisme i Justícia 

Els darrers deu anys hem viscut una gran eclosió de les xarxes socials. Han suposat una 

gran democratització de la informació i han contribuït a la participació social i política. Però, 

alhora, també proliferen diverses formes de mal ús. A més, la nostra vida privada queda 

TV3 Signes dels temps: “Carmelites descalces de Mataró” 

Xarxes socials, llibertat d’expressió i dret a l’oblit. Límits i riscos 

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


25 
 

cada cop més exposada, com han demostrat els darrers casos d’espionatge i seguiment 

per part dels governs. Quins són els avantatges i els límits de les xarxes socials?  

 Ponents: 

Marc Carrillo, 

catedràtic de Dret 

Constitucional a la 

Universitat Pompeu 

Fabra. 

Josep Jover, advocat 

especialitzat en 

propietat intel·lectual, 

drets d’autor i TIC. 

Ismael Peña-López, 

professor dels Estudis 

de Dret i de Ciència 

Política de la UOC, i 

investigador a 

l'Internet 

Interdisciplinary 

Institute. Director del 

projecte d'Innovació 

Oberta de la Fundació 

Jaume Bofill. 

 

Dia: dilluns, 3 de 

novembre 

Hora: 19 h 

Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 

Entrada lliure 

Organitza: Cristianisme i Justícia, i Justícia i Pau (en el marc del cicle de conferències Els 

Dilluns dels Drets Humans)  

Podreu seguir l’acte en directe a http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe i a les 
xarxes a #internetDDHH 

 

 

 
 

    NOVEMBRE | 2014 
3 dl CEVRE - Formació inicial T1  

4 dm URC - Junta directiva 

10 dl CEVRE - Formació inicial T1  

11-13 dm Assemblea general de CONFER - Madrid 

17 dl CEVRE - Formació inicial T1  

22 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent: Lluís Serra 

24 dl CEVRE - Formació inicial T1  

29 ds Any de la Vida Consagrada: vetlla de pregària 

30  dg Any de la Vida Consagrada: obertura de l’Any de la Vida Consagrada 

Agenda de l’URC 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
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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: 

 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. 

Secretaria de l’URC 

Indicacions provisionals del seu funcionament fins a nou avís 

 

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