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

Propera assemblea de CONFER: “Passem a l'altra riba” 
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Madrid, 3 de noviembre de 2014 (IVICON).- La 
Conferencia Española de Religiosos va a celebrar los 
próximos días 11, 12 y 13 de noviembre su XXI 
Asamblea General que convoca en Madrid a los 
Superiores y Superioras Mayores de las 
Congregaciones Religiosas. 

El Nuncio Apostólico, Mons. Renzo Fratini, presidirá 
la Eucaristía y la Apertura de la Asamblea, en la que 
también participará el presidente de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada, Mons. Vicente 
Jiménez Zamora. 

Bajo el lema “Vayamos a la otra orilla”, la asamblea 
este año se centrará en la mirada de la Vida Religiosa 
a las fronteras con el deseo de salir de nuestras 
propias seguridades hacia la otra orilla. Para ello, 
habrá 5 ponencias que profundizarán en esta 
dimensión de Iglesia en salida. 

La primera de las ponencias que se celebrará el día 
11 de noviembre correrá a cargo de Patxi Álvarez de 
los Mozos, sj y llevará por título “Servir al Dios de la compasión y la esperanza”. La 
segunda ponencia versará sobre la “Contemplar la realidad de nuestro mundo. La mirada 
a la otra orilla”, por Sebastián Mora.  

El día 12 de noviembre, tras la Eucaristía que estará presidida por Mons. Ricardo 
Blázquez, presidente de la CEE, Jose Luis Saborido, sj y Esperanza de Pinedo, acj, del 
Área de Justicia y Solidaridad de CONFER hablarán sobre las “Interpelaciones a la Vida 
Religiosa desde los movimientos sociales”. Tras el descanso, el Secretario de la 
CIVCSVA, Mons. Rodríguez Carballo pronunciará su ponencia “La Vida Consagrada 
hacia las fronteras existenciales”. Este día por la tarde habrá un panel de experiencias de 
la VR en la otra orilla. 

El último día comenzará con la presentación del trabajo en grupos que realizarán los 
Superiores y Superioras Mayores. Acto seguido Miren Estíbaliz, carmelita descalza, hará 
la comunicación sobre “Qué nos dice Santa Teresa de Jesús hoy a la Vida Consagrada”. 
La Asamblea finalizará con la Eucaristía que estará presidida en esta ocasión por el 
Secretario de la CIVCSVA, Mons. Rodríguez Carballo. 

 

 

 

Hi ha esdeveniments eclesials que resten velats per manca de coratge o per no creure del 
tot que estem cridats/des a posar la nostra petita llum en el canelobre perquè ajudi a veure 
i escalfi.  

També pot passar, i en aquest cas, per pura mandra, que aquests esdeveniments, 
importants sens dubte,  passin desapercebuts entre les mateixes famílies religioses. 

XXI assemblea general de CONFER: “Vayamos a la otra orilla” 

 Filles de la Caritat: assemblea provincial 
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En aquests moments de la història en la qual estem convocats/des a evangelitzar “a temps 
o fora de temps” (2Tim. 4,2), hem de cercar els fors més adients per fer-ho sense pors. 

Quan diem als nostres veïns que passarem un dies fora de casa perquè celebrem un Capítol 
o una Assemblea, es possible que hàgim de fer un esforç per fer-los entendre que, per a 
nosaltres, és quelcom molt important; i busquem paraules i fem paral·lelismes com ara 
aquest: “és com una mena de congrés on es parla d’assumptes, es debaten i es redacten 
conclusions. I ho entenen! Perquè els mitjans de comunicació omplen les pantalles de 
congressos i més congressos on es parla de tot... mancats, possiblement, d’allò més 
nuclear per a la vida dels ciutadans. 

Ens acostem, avui, a la revista HOREB per compartir algunes reflexions sobre la novena 
Assemblea de la Província Canònica de Barcelona. Som conscients de la nostra escassa 
participació en aquest mitjà en el qual se’ns ofereix una variada temàtica informativa i, sobre 
tot, formativa. Una mica de mandra, pot ser... perquè sempre hi ha bones notícies, per sort. 

Proclamar oberta una Assemblea té sempre una càrrega emotiva, sobre tot si la considerem 
com “una cosa nova”. Aquesta, tot i essent la novena a la nostra Província, és única en 
aquests moments de la nostra història. La invocació al l’Esperit Sant perd la possible rutina 
quotidiana, perquè la solemnitat de l’acte li afegeix un plus de fervor. En aquestes coses de 
l’Esperit, tant difícils de quantificar, ens sentim un element actiu dins la vida de la Companyia 
i de l’església diocesana. La nostra petitesa creix quan ens adonem que som “multitud” a la 
presència misteriosa de Déu. 
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Cada Assemblea és una baula més a la cadena que, travessant fronteres, va configurant la 
unitat de la Companyia. Això és cert, però aquesta és la nostra, la que posarà el  fermall 
d’or als 224 anys de generós servei als germans a casa nostra. Per això pensem que ha de 
ser l’assemblea d’acció de gràcies; l’Assemblea del recompte, no per treure pit amb 
vanaglòries puerils... s’ha de dir, més bé: “Senyor, hem fet tot el que hem pogut”!. I, 

naturalment, ha se der 
l’Assemblea que ens ajudi a 
travessar els camins que 
calguin perquè assegudes no 
trobarem mai la meta desitjada. 

Encetaven la nostra tasca el dia 
2 d’agost, amb una jornada de 
reflexió, tractant de connectar 
amb l’Esperit Sant, perquè 
sense Ell hi ha el perill de fer 
silencis davant d’uns reptes tant 
cridaners. 

En quatre documents bàsics 
tractàvem de cercar “respostes noves per a noves preguntes”... Això semblaria una 
paradoxa ... amb la mitjana d’edat de la Província, les limitacions, l’ambient, etc. Podem 

pensar en novetats? Donat el cas, podríem restar 
immòbils davant d’una temptació tan subtil, tot 
negant la força de l’Esperit que cadascuna portem 
a dintre. 

S’ha fet el treball recomanat: pregar, estudiar i 
debatre; també vam treure algunes conclusions, no 
moltes, perquè, ves a saber!, si somiant amb 
boscos, se’ns amagui l’arbre més important.  

Tot demanant la vostra pregària, família URC, 
compartirem una de les conclusions que ens 
semblen més agosarades: “Ens esforçarem per ser 

més valentes a l’hora de evangelitzar ja que el camp a conrear és molt extens”. Cap novetat, 
oi?; però el lema de l’Assemblea era: “L’Audàcia de la Caritat per a un nou impuls 
missioner”.   

Filles de la Caritat 

Província de Barcelona 

 

 

 

Victor Codina - 30 septiembre 2014 La constante sonrisa del Papa, sus gestos de ternura 
con niños y enfermos, sus homilías sobre la misericordia, sus escritos sobre la alegría del 
Evangelio…podrían ofrecernos una falsa imagen del obispo de Roma, si estos aspectos tan 
positivos no se complementan con algunas de sus denuncias proféticas, con 
sus numerosos “No”. 

También el mensaje y vida de Jesús de Nazaret quedarían incompletos o incluso 
falsificados si las bienaventuranzas y su predilección por los pobres y pequeños no se 
completasen con sus críticas a escribas y fariseos, con sus “ay de los ricos”, con la 

 Los “No” del Papa Francisco 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11416&lang=es
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expulsión de los mercaderes del templo que fue el detonante de su pasión y muerte en cruz: 
“No se puede servir a Dios y al dinero”. 

Francisco denuncia  proféticamente los aspectos de nuestra sociedad contrarios al 
evangelio del Reino: No a una economía de la exclusión y la inequidad, no a una economía 
que mata, una economía sin rostro humano, no a un sistema social y económico injusto que 
cristaliza en estructuras sociales injustas, no a una globalización de la indiferencia, no a la 
idolatría del dinero, no a un dinero que gobierna en lugar de servir, no a una inequidad que 

engendra violencia (que nadie se escude en Dios para 
justificar la violencia), no a la insensibilidad social que 
nos anestesia ante el sufrimiento ajeno, no al 
armamentismo y a la industria de la guerra, no a la trata 
de personas, no a cualquier forma de muerte 
provocada… En el fondo Francisco  actualiza el 
mandamiento de no matar y defender el valor de la vida 
humana, desde el comienzo hasta el final. Francisco 
actualiza la pregunta de Yahvé a Caín: “¿Dónde está tu 
hermano?” 

Pero junto a esta denuncia profética de nuestra 
sociedad, Francisco critica también actitudes de los 
cristianos y de la Iglesia contrarias al evangelio: No a la 

mundanidad espiritual, no a la acedia (o apatía) pastoral, no al pesimismo estéril, no a los 
profetas de calamidades, no a los desencantados con cara de vinagre, no a los 
cristianos tristes con cara de funeral o de cuaresma sin Pascua, no a la guerra entre 
nosotros, no nos dejemos robar la comunidad, ni el evangelio, ni el ideal del amor fraterno, 
ni la fuerza misionera; no a los que creen que nada puede cambiar, no a una Iglesia 
encerrada en sí misma y autorreferencial, no a una obsesión moralista que olvida el anuncio 
gozoso del evangelio, no a los pastores que se creen príncipes de la Iglesia y están siempre 
en los aeropuertos, no al clericalismo, no a los que desean volver al pasado anterior al 
concilio, no a la falsa alegría y sonrisas de azafata, no a los que convierten los sacramentos 
en aduanas y la confesión en una sala de tormento, no coartar la fuerza misionera de la 
religiosidad popular que es fruto del Espíritu, no convertirnos en expertos de diagnósticos 
apocalípticos, no reducir el evangelio a una relación personal con Dios y a una caridad a la 
carta, no a una religión reducida al ámbito privado y a preparar almas para el cielo, no es 
suficiente no caer en errores doctrinales si somos pasivos o cómplices de la injusticia y de 
los gobiernos que las mantienen… 

Detrás de estos “No” de Francisco se dibuja una imagen realmente evangélica de la Iglesia 
y el deseo de un mundo mejor, más justo e igualitario, más cercano al Reino de Dios. La 
alegría de Francisco no es una alegría mundana ni  fruto de un temperamento optimista, 
sino  que es la alegría que brota del evangelio de Jesús muerto y resucitado y de la fuerza 
vivificadora de su Espíritu: “No nos dejemos robar la esperanza”. 

 
 
 

 

X Jornada del Grup Sant Jordi de Promoció i Defensa 

dels Drets Humans i dels Equips de Pastoral Política i Comunicació 

“L’alegria essencial” (15 de novembre 2014) 

 X Jornada del Grup Sant Jordi: “L’alegria essencial” 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=8705&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11131&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=11131&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10783&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10783&lang=es
http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10280&lang=es
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Programa 

09:00  Inscripció i acolliment. 

09:30  Inauguració de la Jornada 
 Benvinguda per part del president 

del Grup Sant Jordi, Josep Vaquer. 
 Inauguració oficial de la X Jornada.  

10:10 Motivacions i sentit de la jornada, per part 
de Josep Maria Puigjaner, professor, 
teòleg i periodista, del Grup Sant Jordi. 
Celebració del desè aniversari de les 
Jornades. Evocació del bisbe Joan 
Carrera, de mossèn Oriol Tataret i del Sr. 
Albert Manent. 

10:30 Primera ponència titulada “La 
transformació de l’Església per l’alegria”, a càrrec d’Emili Turú, superior 
general dels germans maristes. 

11:30 Descans. Café.  

12:00 Segona ponència titulada “La transformació del món per l’alegria”, a càrrec 
de Sor Lucía Caram, dominica contemplativa de Manresa.   

13:00  Debat obert. Diàleg.  

14:00  Final de la sessió del matí. 

  Dinar. 

16:00 Taula rodona sobre 
“Testimonis de l’alegria 
essencial”, moderada per 
Meritxell Ruiz, directora 
general d’Atenció a la Família i 
Comunitat Educativa del 
Departament d’Ensenyament.  
Participaran:  

 Juan Rubio, periodista i escriptor. Ex director de Vida Nueva. 
 Montserrat Viñas, abadessa del Monestir de Sant Benet de 

Montserrat. 
 Joan Godayol, bisbe emèrit d’Ayaviri (Perú), salesià. 
 Arturo San Agustín, periodista i escriptor. 

17:30  Diàleg obert. 

18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant 
Jordi. 

18:45  Comiat. 

 

Us fem a mans el programa definitiu de la X Jornada del Grup Sant Jordi de Promoció i 
Defensa dels Drets Humans i dels Equips de Pastoral Política i Comunicació, que se 
celebrarà el proper dia 15 de novembre, dissabte, a l’Hotel Alimara de Barcelona (carrer 
Berruguete, 126).  
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La jornada d’enguany es titula “L’alegria essencial”. Com ja és habitual al matí hi haurà 
dues ponències –del superior general dels maristes Emili Turú i la dominica contemplativa 
Sor Lucía Caram- i després de dinar una taula 
rodona. Els participants en la taula rodona són 
els periodistes Juan Rubio i Arturo San 
Agustín, l’abadessa de Sant Benet de 
Montserrat Montserrat Viñas i el bisbe emèrit 
d’Ayaviri (Perú), Joan Godayol. 
  
A l’igual de les edicions anteriors, hem 
convidat cristians d’altres diòcesis germanes, 
com Castelló, València, Madrid, Vitòria, Sant 
Sebastià, Mallorca i Menorca. De fet, la participació de laics, laiques, religioses, religioses i 
preveres de fora de Catalunya ha esdevingut una de les característiques principals de les 
nostres jornades anuals, en la línia de construir un espai central de la nostra Església 
catalana i, al mateix temps, vertebrar una xarxa de complicitats amb altres cristians de fora 
de Catalunya.  
  
A més de l’organització, la Jornada suposa un gran esforç econòmic. Per això us demanem, 
en la mesura de les possibilitats de cadascú, la vostra col·laboració i com a mínim assumir 
les despeses del dinar. Així, la inscripció mínima és de 30 euros, una quantitat que cobreix 
aproximadament un terç de les despeses.  
  
La inscripció la farem, com l’any passat, informàticament. Només heu de clicar a sobre de 
la paraula FORMULARI (apareix en color blau) i s’obren un conjunt de camps. S’han 
d’emplenar els camps i al final clicar a sobre del botó blau SUBMIT. Tot plegat és un minut, 
però ens ajuda molt en les tasques organitzatives. Si algú té problemes per fer-ho o no se’n 
surt, em podeu trucar per telèfon al 609 888 399. Sí que us demanem que formalitzeu la 
inscripció abans del 9 de novembre.  
 
 
 
 

La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana anuncia la seva 
convocatòria anual a trobar-se amb amics, col·laboradors a fi 
d’assolir un suport a aquests mitjans. 
Ambdós mitjans recullen habitualment el pols de la vida religiosa 
en les seves pàgines o en les seves ones: entrevistes i notícies. 
 
La convocatòria de la Nit d’enguany serà: 
27 de novembre a les 20,35 
Sopar solidari al Centre de Convencions Internacional de 
Barcelona (CCB). 
 
Per a més informació 934 092 770 
 
Ràdio Estel acabo de complir 20 anys. 
 
Catalunya Cristiana en porta 35 al servei de la informació 
religiosa 
 
 
 

 La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 

https://docs.google.com/forms/d/18C6_NUthi5SplmDT5c12VV4xcITdI1HV0AucCCwiW2E/viewform
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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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El pasado 25 de 

octubre, se celebró la 
festividad de los 
Beatos Mártires 

Hospitalarios de San 
Juan de Dios. La 

Orden Hospitalaria, a 
nivel mundial, ha 

unificado la 
celebración de la 

memoria de los 
Beatos Braulio María 

Corres y compañeros 
mártires, que hasta 

ahora se 
conmemoraba el 30 

de julio, con la de los 
Hermanos 

beatificados en 
Tarragona el año pasado.  

Un año después de la beatificación de un grupo de Hermanos hospitalarios que fueron 
asesinados durante la Guerra Civil española, la Congregación para el Culto Divino y la 
Disciplina de los Sacramentos ha aprobado, bajo instancia del Superior General de la Orden 
Hospitalaria, Hno. Jesús Etayo, unificar la fecha de su memoria con la de los religiosos 
beatificados en 1992 por el Papa Juan Pablo II. De esta forma, queda aplazado en el 
calendario de la Orden la fecha conmemorativa de dichos beatos, que hasta ahora se 
celebraba el 30 de julio.  

Así, a partir de mañana, la festividad de los Beatos 
Mártires Hospitalarios de San Juan de Dios 
reagrupa a los Beatos Braulio María Corres, 
Federico Rubio y 69 compañeros mártires, 
beatificados en Roma el 25 de octubre de 1992, y 
a los Beatos Mauricio Iñiguez de Heredia y 23 
compañeros mártires, beatificados en Tarragona 
(España) el 13 de octubre de 2013. Estos 95 
religiosos, miembros de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Dios y de diferentes nacionalidades, 
ejercieron su apostolado en varias ciudades de España donde fueron martirizados entre 
1936 y 1937.  

Todos estos Hermanos, que pertenecían a las comunidades de Barcelona, Calafell, 
Carabanchel Alto, Ciempozuelos, Málaga, Manresa, Valencia, Sant Boi y Talavera de la 
Reina, permanecieron en sus lugares de trabajo, siguieron atendiendo, con dedicación 
absoluta y con fidelidad al carisma hospitalario, a los enfermos y a los discapacitados físicos 
y mentales que se encontraban ingresados en sus obras. Sin dejarse amedrentar por los 
insultos y las amenazas de muerte, aceptaron voluntariamente el martirio permaneciendo 
fieles a la fe profesada y siguiendo en las obras realizando las obras de caridad a favor de 
los enfermos y pobres.  

 La Orden Hospitalaria unifica la memoria de los  Beatos Mártires 

Hospitalarios de San Juan de Dios en una sola fecha: el 25 de octubre 
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Durante la celebración de mañana, las comunidades de la Orden tendrán presente a los 
hermanos y colaboradores fallecidos recientemente a consecuencia del virus del Ebola y 
que, al igual que los Beatos, no abandonaron su misión en sus hospitales de Sierra Leona 
y Liberia.  

Más información: http://martireshospitalarios.tk/ 
 

 

 
 

Jesús pronuncia l’anomenada paràbola del bon samarità en un context de confrontació 
subtil (Lc 10,25-37). Un mestre de la Llei li formula una pregunta per posar-lo a prova: «Què 
he de fer per posseir la vida eterna?» En la Llei, de la qual ell és mestre, hi ha la resposta: 
«Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima, amb tota la força i amb tot 
el pensament, i estima els altres com a tu mateix.» El mestre de la Llei insisteix en el terreny 
inquisitorial: «I qui són els altres que haig d’estimar?» 

Per il·lustrar la resposta, Jesús no desenvolupa grans teories, sinó que se cenyeix a una 
paràbola tan senzilla com apassionant. En ella, hi ha personatges diferents: la víctima de la 
pallissa i del robatori, els bandolers que el deixen mig mort, un sacerdot, un levita, un 
samarità i un hostaler. La víctima simbolitza el proïsme. Els bandolers representen les 
instàncies del mal i del poder que danyen la persona. El sacerdot i el levita, que veuen el 
ferit, fan marrada i passen de llarg, mostren la incoherència de servir Déu i el temple, i 
s’obliden dels homes. El samarità també veu la víctima, però actua de manera diferent amb 
ella. La consciència del dolor aliè el mou a compassió i misericòrdia, que l’impulsen a actuar: 
s’apropa a l’home mig mort, li amoroseix les ferides amb oli i vi, el puja a la seva 
cavalcadura, el porta a l’hostal i se n’ocupa. L’endemà, li diu a l’hostaler que s’ocupi del 
malalt i que, quan torni a passar, li pagarà les despeses que faci de més. 

Qui es va comportar com el proïsme de la víctima dels bandolers? El mestre de la Llei va 
evitar pronunciar la paraula samarità, perquè els samaritans eren menyspreats pels jueus, 
i en va definir amb exactitud el comportament: «El qui el va tractar amb amor.» Un amor 
desinteressat, gratuït, misericordiós, atent... que és la garantia de la vida eterna. 

L’hostaler desconegut 
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L’hostaler, com a personatge, acostuma a passar inadvertit. Certament, rep una 
compensació econòmica pel seu servei, però no tanca la porta a cap dels dos. Compromet 
el seu temps en el guariment i les atencions de la víctima. Arrisca els seus béns, en el cas 
que les despeses excedeixin els diners rebuts. Confia en la tornada del samarità, que ningú 
no li assegura que es produeixi. Proporciona atenció amorosa a la persona necessitada. 

El compromís del samarità no és suficient per resoldre completament el problema de la 
víctima. L’hostaler contribueix al seu restabliment total. Tots dos arrisquen perquè l’amor 
requereix confiança, fan un salt al buit, no ho tenen tot controlat. Cap dels dos pregunta per 
la identitat de la víctima. L’amor sense distincions introdueix en l’essència de la misericòrdia 
i apunta a la vida eterna. L’amor no es redueix a veure el sofriment dels altres, sinó que 
tracta d’apropar-s’hi i guarir-los les ferides. No hi ha cap raó —ni humana ni divina— per 
desentendre’s del proïsme, en aquest cas, de la víctima. 

Lluís Serra Llansana 

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

1. El mestre de la Llei formula aquesta pregunta: “Què haig de fer per posseir la vida 
eterna?”. Què significa la vida eterna per a tu? 

2. Pots identificar-te amb algun dels personatges de la paràbola? 

3. Estàs d'acord en què no prou tenir consciència d'un problema, sinó que cal actuar? 

4. Quines semblances i quines diferències estableixes entre el samarità i l’hostaler? 

5. Qualsevol persona, abans que companya de comunitat. familiar o amiga, és el teu 
proïsme. Ho creus així veritablement? Actues en conseqüència? 

 
 
 
Com tothom sap la Vida religiosa va néixer laïcal. Amb el temps alguns sacerdots es van 
apuntar, i més tard fins i tot hem arribat a una situació en la qual la major part dels religiosos 
(no religioses, clar) són sacerdots. Això fa que molta gent s'oblidi, o simplement no sàpiga, 
que ser religiós és fonamentalment ser “germà”. Els qui pertanyem a famílies religioses 
laïcals ens preguntem de vegades com les congregacions en les quals hi ha sacerdots se 
les apanyen per compaginar en les seves vides l'aspecte “petri” que els dóna el seu 
sacerdoci amb l'aspecte “marià” que hauria de proporcionar-los la seva “fraternitat”. No ha 

de ser fàcil per a ells. Sigui d'això 
el que fora, els religiosos, els 
germans i germanes, hem estat 
tradicionalment a l'Església els 
“especialistes de la pel·lícula”, 
aquests éssers intrèpids que 
roden les escenes difícils, 
arriscades, acrobàtiques, en lloc 
dels protagonistes. Hem estat i 
seguim sent anomenats a ser-ho, 
els exploradors, els scouts que el 

capità de la patrulla envia per davant per rastrejar el camí i mostrar a la tropa quin és el 
millor camí. Hem estat i seguim sent anomenats a ser els conillets d’Índies en les quals 
l'Església descobreix per on anar. Els religiosos som potser l'única institució en la qual avui 
ets Provincial i demà el porter del convent. Ser religiós és una professió de risc, que implica 

Una professió de risc 
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sortir fora, anar a la frontera, al marge, on es cou el bacallà. També implica que ens anem 
a equivocar mil vegades i que anem a resultar ferits i fins i tot tenir pèrdues. Per això, i per 
moltes coses més (com deia la cançó), val la pena ser germà/a. És una de les coses més 
boniques que es poden ser en la vida. I jo li dono gràcies a Déu, cada dia més per haver-
me anomenat a ser-ho. 

G. Eugenio Sanz, maristes a Bangladesh 
 
 
 
 
Fa 125 anys que les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors tenen cura de la 
guarderia més antiga de Barcelona 
 
Carme Munté, Catalunya Cristiana, 2 novembre 2014 
 

Al carrer Montcada de Barcelona, en ple barri de la Ribera i a tocar del Museu Picasso, hi 
ha una de les escoles bressol més antigues d’Europa que encara està en funcionament. Es 
tracta de la llar d’infants Bressol del Nen Jesús, de les Germanes Franciscanes dels Sagrats 
Cors, amb capacitat per a 102 infants. Fa 125 anys la beata Carme de l’Infant Jesús va 
arribar a Barcelona per encarregar-se d’aquesta llar que atén infants de famílies obreres. 

Orígens 
La mare Carme González Ramos, nascuda a Antequera l’any 1834 i fundadora de la 
congregació de les Germanes Franciscanes dels Sagrats Cors, va arribar el 1889 a 
Barcelona. En aquell moment ja estava en funcionament la que es considera la primera 
escola bressol de Barcelona per atendre els fills dels obrers que arribaven atrets pel boom 
que havia significat la revolució industrial. L’escola bressol havia nascut gràcies a la 
solidaritat econòmica de la terciària franciscana seglar Francisca Cañadó, però volia que 

Aniversari a la llar d’infants del Nen Jesús 
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fos una congregació religiosa la que en tingués cura. Va ser així com les Germanes 
Franciscanes dels Sagrats Cors van començar a tenir cura d’aquesta escola bressol, i d’això 
ja fa 125 anys.  
«La nostra fundadora va visitar Barcelona en nombroses ocasions i va descobrir que, 
juntament amb la bellesa, la cultura i la indústria, es trobaven situacions de pobresa i 
desventura que ella es proposava ajudar», explica la Gna. Manuela López Chicón, 
superiora de la comunitat i directora de la guarderia. Així, la mare Carme sempre va actuar 
en col·laboració amb el pastor diocesà (aleshores Jaume Català) i amb el suport de laics i 
eclesiàstics, «i sempre comptant amb l’ajuda de Déu». Tant va ser així quan es va posar al 
capdavant de l’escola bressol, com quan anys més tard va néixer l’Obra Benèfico-social del 
Nen Déu. 
«D’ençà del seu origen, l’objectiu de la casa és acollir els fills de les famílies més 
necessitades; famílies que en moltes ocasions no poden tenir cura suficient de la salut i 

l’alimentació dels seus fills», explica la Gna. 
Manuela. Actualment, gairebé el 50% de les 
famílies ateses són immigrants que molt sovint 
pateixen amb duresa les conseqüències de la crisi 
econòmica i de l’atur. «Nosaltres procurem 
atendre les seves necessitats materials i 
espirituals », afegeix la Gna. Manuela. 
Però no sempre és fàcil. L’actual conjuntura 
econòmica ha fet que la Generalitat de Catalunya 
hagi eliminat la subvenció de les guarderies 

privades concertades. Però quan no es pot apujar la quota de les famílies, perquè ja tenen 
prou necessitats econòmiques, aleshores només queda confiar en la Divina Providència! I 
això és el que fan les germanes que actualment tenen cura de l’escola bressol. 
 
Aniversari 
El 125è aniversari de l’arribada de la mare Carme a la llar d’infants Bressol del Nen Jesús 
de Barcelona s’encetarà dissabte 8 de novembre amb una eucaristia d’acció de gràcies 
presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistach, a les 12 h a la basílica de Santa Maria del 
Mar. Al llarg de tot el curs, i fins al proper 25 d’octubre, se celebraran diferents actes i 
activitats. 
Les germanes actuals viuen amb molta alegria aquest 
aniversari. «125 anys són molts dies, moltes hores, i en cada 
minut i en cada hora, molta entrega», expressa amb emoció 
la Gna. Manuela López. «La perspectiva del temps ens fa 
mirar aquests anys com des d’una talaia, des de la qual 
donem gràcies a Déu», afegeix. 
 
Carmen González Ramos va néixer a Antequera, província i 
diòcesi de Màlaga, el 30 de juny de 1834, en el si d’una 
família cristiana i benestant. Ben aviat va mostrar una 
predilecció especial pels infants més necessitats, però també 
pels malalts. Va entrar a les Conferències de Sant Vicenç de 
Paül i es va fer terciària franciscana seglar.  
Als 47 anys va enviudar després d’un matrimoni difícil. Va ser 
aleshores quan decideix fundar, l’any 1884, l’Institut Religiós 
de les Franciscanes dels Sagrats Cors amb la col·laboració 
del caputxí Bernabé d’Astorga. Va estendre per tota la 
geografia espanyola obres a favor dels ancians, els malalts, 
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les dones obreres, els infants, els orfes, amb una atenció en general a persones 
necessitades. La mare Carme va arribar a Catalunya per primera vegada l’any 1887. La 
seva primera fundació va ser el Col·legi Maria Immaculada de Tiana. Després vindria el 
Col·legi Sagrat Cor de Mataró, el març del 1889, i l’octubre del mateix any arribaria a 
Barcelona per tenir cura de l’escola bressol. L’any 1892 va fundar l’Obra Benèfico Social 
Nen Déu per tal de donar atenció mèdica als fills de les famílies obreres. La darrera obra 
fundada a Catalunya per la mateixa mare Carme va ser l’escola Santa Maria del Puig de la 
Colònia Sedó d’Esparreguera, l'any 1893.  
Carme del Nen Jesús González Ramos va morir el 9 de novembre del 1899 i va ser 
beatificada el 6 de maig del 2007 a Antequera. 
 
 
 
 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55, 08017 Barcelona 

www.benedictinescat.com/StPere 
 

Recés de Silenci Contemplatiu - dissabte, 8 de novembre 

Conferència: Diàleg interreligiós a càrrec de Francesc Torradeflot secretari d'Unesco, 

diumenge, 16 de novembre a les 6 de la tarda 

 

 

 

1 5 de noviembre 

- Concert serà a 

l'església de 

nostre monestir. 

  

Dins de la XXXII 

Setmana de 

Música Antiga - 

Concert del Cor 

Ciutat de Mataró 

  

ELS MESTRES 

DE CAPELLA DE 

SANTA MARIA 

DE MATARÓ I LA 

MÚSICA A 

EUROPA AL 

TOMBANT DEL 

SEGLE XVIII 

  

A les 20 Xerrada 

A les 21 Concert 

  

Jordi Lluch Arenas, Director - Mireia Ruiz, orgue - Joan Vives, flauta de Bec 

  

Entrada gratuïta  amb invitació que podeu recollir 

a les oficines de la Direcció de Cultura 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les: properes activitats 

Carmelites descalces de Mataró: “El so de 1714” 

http://www.benedictinescat.com/StPere
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Museu Episcopal de Vic, 3 novembre 14. 

Publicat a flama.info 

L’obra escollida per a la nadala d'aquest 

any és el Retaule d'advocació franciscana 

de Lluís Borrassà. La conferència sobre el 

retaule anirà a càrrec de Cèsar Favà 

Monllau, de l’Àrea de Medieval del Museu 

Nacional d’Art de Catalunya. A continuació 

hi haurà un petit concert dels alumnes de 

l’Escola de Música de Vic. L'acte està 

organitzat conjuntament amb els Amics 

dels Museus d'Osona. 

 El Retaule d’advocació franciscana de Lluís Borrasà prové del convent de Santa Clara de 

Vic. És l’obra més important conservada de l’artista i s'ha considerat unànimement com una 

de les obres mestres de la pintura europea del primer gòtic internacional. El va adquirir per 

al futur Museu el bisbe Morgades vers l'any 1889 amb motiu de l'enderrocament de 

l'església del convent de Santa Clara Vella de Vic quan es va procedir a l'obertura de la 

nova rambla de la ciutat. Es conserva el document de l'època final del retaule, amb data del 

27 de juliol de l'any 1415.  

Al centre del retaule, a sota del cimal amb el Calvari, hi ha l'escena de sant Francesc, 
entronitzat amb la ferida oberta, lliurant la Regla a santa Clara i als frares, instituint els tres 
ordes franciscans. A sota hi ha la taula dedicada a la triple advocació del retaule amb les 
figures de sant Miquel Arcàngel, la Mare de Déu de l'Esperança i santa Clara. La nadala 
d'enguany mostra un fragment d’aquest retaule amb la figura de la Mare de Déu de 
l’Esperança. 
 

 

CCV CONCIERTO MUSICAL "TEATRILLO"  
Blog : http//teatrillo.wordpress.com  
Jueves 13 de Noviembre de 2014 a les 21’30 hores 
C/ Margenat 66, Teatrillo (entre Iradier-Pomaret)  
A BENEFICI DE: LA COMUNITAT DE L’ANYELL 

La Comunidad del Cordero vive en Barcelona desde hace 28 años una presencia de oración 
y de amistad con todos, en particular, con los más pobres.  
El año pasado, recibió en el Teatrillo, a la vez que la muestra de una gran amistad, la 
generosa ayuda de unas 150 personas que quisieron colaborar en la construcción del 
pequeño monasterio “Luz del Cordero” en Barcelona. Ya se ha recaudado casi la mitad 
del presupuesto.  

El Retaule d'advocació franciscana de Lluís Borrassà protagonista al 

Museu Episcopal de Vic 

La comunitat de l’Anyell 
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Las hermanitas de otra ciudad nos escriben la gracia que representa un pequeño 
monasterio: El pequeño monasterio ¡nunca se vacía! Todas las generaciones, sin 
excepción, entran por la puerta de esta casa y gustan cuán cierta es la palabra de Jesús: 
“He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”. Un niño que ha pasado por 

primera vez por el pequeño monasterio y que nunca 
había oído hablar de Dios, nos ha dicho al marchar: 
“¡Está muy bien que haya sitios como este; harían falta 
por todas partes! Si entras y tienes odio, cuando sales ya 
no tienes”.  
En el caos del mundo, los pequeños monasterios son 

como una estrella que indica el camino a los hombres 

perdidos, desorientados en la noche. Son como una 

pequeña fuente a la que todos pueden ir a beber. La 

comunión fraterna en la comunidad da testimonio de que 

es posible vivir el amor y la paz. En el pequeño monasterio, el pobre se siente como en 

casa, el niño está contento, los que están desesperados vuelven a encontrar la Esperanza 

y renacen a la Fe; todos participan de la alegría del Evangelio y de la conversión; han 

encontrado a Jesús, su Salvador. 

 

 
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 
 
 

 
LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL I LA FACULTAT DE FILOSOFIA DE CATALUNYA 
(URL) ES COMPLAUEN A CONVIDAR-VOS A L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
ESCATOLOGIA I MODERNITAT. EL PENSAMENT D'ODO MARQUARD 
DE CARLES LLINÀS 
PREMI JOAN MARAGALL 2012 (Vol. 79 de la col·leccio "Cristianisme i cultura") 
Lloc: Aula 1 Facultat de Filosofia de Catalunya (Diputació, 231) - Hora: 12h 
ENTRADA LLIURE 
 

Presentació del Premi Joan Maragall 2012 

XI   Mostra de cinema espiritual 

http://www.gencat.cat/afersreligiosos
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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 Papa Francesc 

55 
Títol Discurs als participants en la Trobada Mundial de Moviments 

Populars  

Data Vaticà (Aula Vella del Sínode), 28 de octubre de 2014 

Font www.vatican.va 

Publicat 6 de novembre de 2014 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Tramesa del discurs en document adjunt. 
 
 
 
 

 

 
Eugeni Gay, ex vicepresident del Tribunal Constitucional, pronuncia la lliçó inaugural del 
curs 2014-2015, amb el títol: La dignitat humana, fonament d’un ordenament jurídic just, 
alliberador i solidari 
 

Discurs del papa Francesc en la Trobada mundial de Moviments 

Populars 

 

Inauguració dels curs 2014-2015 a l’ISCREB 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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E. Gay: “Estem obligats a edificar una societat en la qual les relacions humanes 
estiguin presidides per un ordre jurídic intern i internacional, on el bé comú sigui el 

fonament de qualsevol autoritat” 
 

El curs 2013-2014, l’ISCREB ha comptat amb un total de 1.189 alumnes: 
234 presencials, 729 virtuals i 257 pertanyents als cursos 

d’extensió universitària 
 

Barcelona, 28 d’octubre de 2014. El Dr. Eugeni Gay, ex vicepresident del Tribunal 
Constitucional, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2014-2015 de l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), amb el títol La dignitat humana, fonament d’un 
ordenament jurídic just, alliberador i solidari, en un acte celebrat a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona i que ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach. 

El Dr. Eugeni Gay ha començat la ponència citant D. Juan Iglesias, qui defineix la dignitat 
humana així: “La pàgina més bella de la història és aquella que parla de la llarga i cruenta 
lluita per salvar la dignitat humana, la que és pròpia de cada home”. “Sens dubte –ha 
continuat-, la conquesta de la dignitat és quelcom de permanent, tot i que encara que 
assistim a moments de profunda injustícia que, de manera immediata, apareixen davant els 
nostres ulls en aquest món tan globalitzat, estem obligats, més que mai, a edificar sobre 
ella la construcció d’una societat en la qual les relacions humanes estiguin presidides per 
un ordre jurídic intern i internacional, en el qual el bé comú sigui el fonament de qualsevol 
autoritat, i la pau social, basada en les exigències de la llibertat, la igualtat i la solidaritat, 
sigui la seva finalitat”. 

“Fer de la dignitat el fonament del Dret és una cosa que avui dia ens sembla natural, perquè 
el sentiment de respecte als drets humans forma part de la consciència jurídica 
internacional, de la qual pràcticament ningú vol sostreure’s, inclosos aquells que no els 
respecten cosa que, dissortadament, observem cada dia arreu amb més horror. Però no 
podem oblidar que la dignitat no va ser proclamada com a fonament del dret fins a la 
signatura de la Carta de les Nacions Unides de 26 de juny de 1945; és a dir, després de 
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segles i segles d’història i civilització; i després de les tragèdies que patinen Europa i el 
món”, ha explicat l’ex vicepresident del Tribunal Constitucional. 

Eugeni Gay ha fet un repàs històric sobre el concepte de “la dignitat humana” citant a 
pensadors com Stefan Zweig, Ciceró, Kant, Benet XVI, Raimon de Penyafort, Ramon Llull, 
Pere Nolasc, Fra Antonio Montesinos, Papa Paulo III, Tiziano, Maquiavel, Tomás Moro, 
Montesquieu, Sèneca o els papes Lleó XIII, Pius XI, Joan XXIII i Francesc. També ha 
recuperat documents jurídics que han reflexionat 
entorn aquesta qüestió, com ara la Declaració 
Universal de Drets Humans. 

Després del repàs històric, Gay s’ha mostrat 
preocupat per la realitat del fet migratori: “No puc 
deixar de preguntar-me si continuarem vivint 
d’esquenes al gran drama, i no menor tragèdia, de la 
immigració, impassibles davant la mort de milers 
d’éssers humans en les nostres aigües frontereres, 
ofegats en un intent desesperat per sortir d’un món 
que és resultat immediat de la insolidaritat del nostre 
anomenat Primer Món”, i s’ha preguntat “Seguirem 
callant els ciutadans europeus conscienciats i les 
nostres Institucions polítiques civils i religioses? 
Perquè el fet cert és que el flux migratori seguirà 
imparable mentre subsisteixi la situació actual i no hi 
haurà frontera, com no n’hi ha hagut mai, que s’hi 
resisteixi”.  

Eugeny Gay ha afirmat que és necessari aprofundir en 
la política de cooperació al desenvolupament i exigir 
als nostres polítics que assumeixin un compromís real 
i efectiu de solidaritat: “Les desigualtats que es donen 
dins dels nostres estats, així com les que, a escala 
internacional, es produeixen entre el nord i el sud, creen i seguiran creant problemes no 
sempre fàcils de solucionar ni conjugar, i hauran de comportar el sacrifici dels uns a favor 
dels altres amb l’objecte d’anar anivellant els desequilibris. La tasca és àrdua i es dóna la 
paradoxa que, en alguns llocs i països on més generosament s’ha contribuït a pal·liar les 
esmentades desigualtats, han començat a aflorar nous problemes que apunten a un caire 
perillosament xenòfob i excloent”. 

Abans d’acabar, el Dr. Eugeni Gay ha volgut recuperar paraules del Papa Francesc: “La 
Bona Nova no és solament una paraula sinó un testimoniatge d’amor gratuït i fidel: és un 
sortir de si mateix per anar a la trobada de l’altre, estar al costat dels ferits per la vida, 
compartir amb qui li manca el necessari, romandre al costat del malalt, del ancià, i de 
l’exclòs...”, i adreçant-se al Pare del Cel: “Ajudeu-nos a derrotar el flagell de la fam, 
agreujada pels conflictes i els immensos malbarataments dels quals sovint som còmplices. 
Feu-nos disponibles per protegir els indefensos, especialment als infants, les dones i els 
ancians de vegades sotmesos a la explotació i a l’abandó”. 

“Aquestes paraules han d’interpel·lar-nos perquè van a l’arrel mateixa dels veritables 
problemes que ens afligeixen com a persones que som. Res d’allò que és essencial per 
viure amb dignitat ens resulta estrany a cap de nosaltres. És, als polítics, als que correspon 
assenyalar els grans problemes I preocupacions, i solucionar-los. Tot veient la realitat a les 
nostres fronteres polítiques i geogràfiques, però també a les nostres perifèries socials, 
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apliquem el baròmetre de la dignitat humana per treure’n conclusions i implicar-nos en el 
compromís a què ens crida el Papa Francesc”, ha conclòs Eugeny Gay. 

El Dr. Eugeni Gay (Barcelona, 1946) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i 
graduat en Dret Comparat per la Facultat de Dret d'Estrasburg. És advocat i va ser Magistrat 
del Tribunal Constitucional del 2001 al 2011 on va ser nomenat vicepresident fins el 2012. 
Va fundar l'Institut de Drets Humans de Catalunya, del que va ser director de 1983 a 2001. 
 

Intervenció del director de l’ISCREB 

El director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), Antoni 
Matabosch, ha recordat que el centre, que compleix enguany 18 anys, “es caracteritza 
clarament per una obertura, una aposta per projectar-se més lluny”. “Sempre hem viscut 
amb força la tensió entre local i universal, arrelats on estem –ha dit-, però amb desig de 
projecció i d’expansió sense fronteres; es tracta de la tensió fecunda entre l’Església local i 
la universal, entre la diocesanitat i catolicitat”. El director de l’ISCREB ha posat com a 
exemple el conveni signat recentment amb la Facultat de Teologia Protestant SEUT de 
Madrid: “els seus estudiants podran cursar assignatures nostres de Bíblia i Teologia on 
line”. I, també, els dos convenis amb Llatinoamèrica: un amb l’Arxidiòcesi de Mèxic, segons 
el qual els estudis de l’ISCREB serviran per formar agents de pastoral laics; i un altre amb 

la Universitat Catòlica del 
Norte de Colombia, que es 
concretarà aviat. Finalment, el 
Dr. Matabosch ha apuntat 
l’acord que el centre signarà 
en els propers mesos amb 
l’Arxidiòcesi de Guadalajara 
(Mèxic). “Hem establert 
contactes amb el CELAM i la 
CLAR, així com a la Pontifícia 
Universitat de México; durant 
aquest curs anirem treballant 
aquest nou horitzó que se’ns 

obre, amb prudència, sense anar més enllà de les nostres possibilitats”, ha remarcat Antoni 
Matabosch. 

A més, a nivell europeu l’ISCREB engegarà un curs pilot sobre Diàleg Interreligiós en 
llengua anglesa, patrocinat pel Centre KAICIID (amb seu a Viena), en col·laboració amb les 
Universitats de Montreal, Viena, Medina i Complutense de Madrid. L’ISCREB impartirà dues 
assignatures: “Islamofòbia, cristianofòbia i antisemitisme” i “Una ètica global comuna a totes 
les religions”. 

També, i per encàrrec de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat i 
conjuntament amb el Grup de Treball Estable de Religions (GTER), Cristianisme i Justícia 
i Migra Studium, durant l’any 2014 l’ISCREB està organitzant nou cursos de 20 hores -a 
Manresa, Lleida, Girona, Vic, Tarragona i Barcelona- sobre diversitat religiosa a funcionaris 
de l’Administració de Catalunya. 

D’altra banda, el Dr. Matabosch ha recordat que durant aquest curs tindrà lloc la segona 
edició del Màster de Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural, en conveni amb la Universitat 
Ramon Llull, i que l’ISCREB també col·laborarà amb la Delegació per al Diaconat 
Permanent de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat per a l’actualització teològica dels seus 
diaques. 
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El perfil de l’alumnat de l’ISCREB 

Durant el curs 2013-2014, el centre ha comptat amb un total de 1.189 alumnes, distribuïts 
de la manera següent: 234 presencials, 729 virtuals, i 257 pertanyents als cursos 
d’extensió universitària (69 al centre de Mataró, 162 al d’Actualització Teològica, i 25 del 
Diàleg Interreligiós Monàstic, DIM). Cal destacar que gairebé la meitat d’aquests estudiants 
opta per la modalitat virtual. 
 
La majoria dels alumnes de l’ISCREB són dones, tant en la modalitat virtual (65%) com 
en la presencial (75%). Per franges d’edat, el segment majoritari és el de 41 a 55 anys, 
tant a l’opció presencial (36%) com a la virtual (39%). Els menors de 30 anys són la minoria: 
representen el 10% dels alumnes presencials i el 22% dels virtuals. 
 
Pel que fa a la formació dels alumnes: el 84% té estudis universitaris. Per tant, molts es 
matriculen a l’ISCREB per complementar la seva formació, reforçar la seva professió o per 
canviar de sector en el món laboral. 

En el decurs de l’acte també s’han lliurat els diplomes als alumnes que durant el curs 2013-
2014 han assolit la Diplomatura i la Llicenciatura en Ciències Religioses. 

 
 
 
La segona jornada 
d’educació i 
infància en risc es 
dedica a la 
construcció de la 
identitat en joves 
d’origen immigrant  

Les entitats del 
sector social dels 
Jesuïtes de Catalunya que treballen en l’àmbit de l’educació d’infants i joves 
organitzen el proper dijous 6 de novembre una jornada sobre educació i infància en 
risc, que es dedicarà a la qüestió de la construcció de la identitat per als infants i 
joves d’origen immigrant, i les dificultats que es troben en aquest procés, com a 
conseqüència de les seves experiències personals o familiars.  

Les entitats organitzadores són la Fundació La Vinya de L’Hospitalet de Llobregat, la 
Fundació Migra Studium de Barcelona i les Fundacions La Salut Alta i Carles Blanch, 
que treballen a Badalona. A través de diversos programes i activitats, aquestes 
organitzacions desenvolupen projectes de suport a infants en situació de risc d’exclusió. 
Amb la voluntat de reflexionar conjuntament sobre la relació entre educació i exclusió social, 
fa un any van convocar la primera jornada “Educació i infància en risc”, que ara tindrà 
continuïtat en aquesta segona edició. Carmen de la Fuente, directora de La Vinya i 
coordinadora del sector social dels Jesuïtes a Catalunya, explica que “més enllà del 
contingut concret de la xerrada, volem ajudar a reflexionar sobre la relació que hi ha 
entre educació i exclusió social, no com a condicionant, si no com a oportunitat que 
tenim amb l’educació per trencar dinàmiques, canviar itineraris, acompanyar els 
infants i les seves famílies a créixer i construir un projecte propi”.  

Per aprofundir en la temàtica, la jornada comptarà amb dos ponents:  

Said El Kadaoui, psicòleg i escriptor, nascut al Marroc s'instal·la a Catalunya als 7 anys. 
Actualment resideix a Barcelona, col·labora com a docent en diversos postgraus i màsters 

Construcció de la identitat en joves d’origen immigrant 
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de Barcelona, i el tema de les seves conferències gira entorn de la salut mental en contextos 
de migració i identitat, adolescència i migració. Escriu articles a la premsa de forma regular 
i com a escriptor, ha publicat la novel·la Límites y Fronteras (Ed.Milenio, 2008), i Cartes al 
meu fill, un català de soca-rel (Ara llibres, 2011).  

Maribel Gómez, professora i Assessora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social. 
Llicenciada en Filologia catalana, Llengua i Literatura per la Universitat de Barcelona, ha 
estat correctora lingüística, i professora de secundària, actualment col·labora amb el 
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, en tasques de suport al professorat 
en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la 
immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i 
els plans educatius d’entorn.  
“Identitat i pertinença en infants i joves d’origen immigrant”  
Said El Kadaoui, psicòleg i escriptor  
Maribel Gómez, professora i assessora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social  
Dia i hora: 6 de novembre de 2014, a les 19:00h Lloc: Casal Loiola. C/ Balmes, 138 de 
Barcelona 
 
 
 
 

Nou atac a la concertada, nou atac al consens educatiu a Catalunya  

El passat dijous, al Parlament de Catalunya, es va debatre i votar la Proposició de llei de 
modificació de la Llei d’Educació de Catalunya que va presentar el Grup Parlamentari 
Socialista. Afortunadament, la proposta va ser rebutjada.  

La primera consideració no deixa de ser sorprenent. El principal Grup Parlamentari, que 
donava suport al govern quan es va aprovar la LEC i al qual pertanyia el conseller que va 
impulsar aquesta llei, és el primer que intenta modificar-la quatre anys després. Recordem 
que la LEC va ser aprovada amb un ampli consens de 
la cambra catalana que abraçava des dels grups del 
govern i el principal partit de l’oposició. Un consens ara 
oblidat en aquesta proposta de modificació. Visca 
l’estabilitat normativa en l’ensenyament!  

Certament, la modificació era molt menor pel que fa al text 
que es proposava canviar, però molt important en les 
conseqüències que comportava i molt perillós pel precedent 
que podria haver representat si s’hagués acabat aprovant.  

Les finalitats de la proposició eren dues: donar més veu als 
ens locals en la programació de l’oferta educativa i 
aconseguir retirar el concert educatiu als centres 
d’educació diferenciada. A tal efecte es volia introduir com 
a condició per a la possibilitat del concert l’escolarització 
mixta.  

Si bé el nostre col·lectiu practica l’escolarització mixta, des de l’Escola Cristiana de 
Catalunya hem defensat sempre que el concert educatiu no s’ha de condicionar a 
qüestions ideològiques ni de model educatiu, més enllà del respecte als drets 
humans. No creiem, per tant, que estigui justificat fer-ho per aquesta qüestió i, a més, seria 
un molt mal precedent.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 529  6|11|2014 
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El concert educatiu no és un instrument subsidiari de l’escola pública, sinó la 
garantia de prestació del servei públic en llibertat i en un marc de pluralisme. No té 
sentit reduir aquest pluralisme ni limitar la llibertat a l’arbitri del pensament d’una 
determinada força política.  

Si hi ha famílies que defensen aquest model escolar i aquest model no resulta ni 
discriminatori ni vulnerador de cap dret, tal com ha quedat acreditat en instàncies 
internacionals, no té sentit limitar-los, per aquest motiu, l’accés al concert.  

Sortosament, els vots dels grups parlamentaris de CiU i del PP van evitar que s’aprovés 
aquesta proposició i la LEC segueix intacta.  

La davallada demogràfica genera noves tensions contra la concertada  

Com veiem en l’exemple parlamentari exposat, hi ha persones i forces polítiques que no 
han entès encara això del pluralisme i la llibertat d’ensenyament i s’entesten a 
gestionar l’oferta educativa entenent l’escola concertada com a subsidiària de l’escola de 
titularitat pública.  

La disminució de la demanda als nivells inicials del sistema educatiu està reobrint les 
tensions que genera aquesta concepció tancada i anacrònica del servei públic.  

Des d’alguns ajuntaments i consells escolars municipals estan arribant notícies 
preocupants. Des dels integristes que, saltant-se la legalitat, proposen que no es tanqui 
cap escola pública mentre n’hi hagi de concertades, fins als que més subtilment 
proposen “mesures d’equilibri”, com el decreixement uniforme de ràtios o l’eliminació 
de línies en funció de les dimensions dels centres, prescindint del tot de la demanda 
de les famílies.  

Més que curiós, és força descarat que després de molts anys de creixement desmesurat 
de l’oferta de places de titularitat pública, amb evidents errors de planificació inclosos, ara 
que la demanda baixa es parli del necessari equilibri. L’equilibri en l’escolarització no el 
determinen els despatxos, sinó l’atenció a la demanda formulada per les famílies.  

Encara que la legalitat ens empari, ens caldrà tornar a defensar amb contundència 
aquest criteri davant l’opinió pública i en aquells organismes –consells escolars, 
comissions de garanties...- on se susciti el dubte. 
 

 

 

Dertosa Sacra és una proposta per 
descobrir el patrimoni artístic i 
arquitectònic de l'Església de Tortosa. 
Prenent com a punt de partida la 
catedral gòtica, s’ofereixen tres rutes 
per les principals esglésies, ermites i 
monestirs de la diòcesi. Dertosa Sacra 
s’emmarca dins el projecte Catalonia 
Sacra, impulsat per la Conferència 
Episcopal Tarraconense. “Signes dels 
temps” entrevista Josep Alanyà, 
canonge arxiver de la catedral de 
Tortosa.  
 
Altres temes:   

- Conversa amb Xavier Casanovas, nou director de Cristianisme i Justícia.  

TV3 Signes dels temps: “Dertosa Sacra” 
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- Espai de “Patrimoni” Església de Santa Maria de Folgueroles, Osona. 
 

Data: 9 de novembre de 2014 

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

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

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 

 
 

    NOVEMBRE | 2014 
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 AVC: vetlla de pregària 

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

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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