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Barcelona, 13 de novembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       

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

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

Dinamisme de la vida religiosa a tot arreu 

La informació sobre 

l’Assemblea 

general de CONFER 

que es clou avui 

serà publicada al 

proper Horeb. 

Jornada de 

Religioses i 

Religiosos en barris 

obrers i populars: 

 

“Llavors socials: 

signes del Regne de 

Déu” 

II Assemblea internacional de la Missió Marista: Veus de foc 

Ignasio Ellacuría ● Entitats Socials d’Església 
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CONVOCATÒRIA  
JORNADA DE RELIGIOSES EN BARRIS 
OBRERS I AMBIENTS POPULARS 
 
Llavors socials: signes del Regne de Déu 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Un any més acollim la Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i ambients 
populars. Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos, conjuntament amb la URC, 
se’ns convoca a aquesta trobada anual de reflexió, formació, convivència i diàleg amb Déu. 
 
En el marc del XX aniversari de l’aprovació del document marc de la PO “La Pastoral Obrera 
de tota l’Església” aprofundirem en dues de les seves propostes: 

 
Les comunitats eclesials, associacions i moviments apostòlics no sols potenciaran la 
presencia de llurs associats en les realitats temporals, com a exigència del seu propi 
baptisme, si no que ajudaran a fer-ho des de valors i criteris evangèlics, com un llevat 
que dinamitza, com una llum en el portallànties i com a ciutat construïda sobre la 
muntanya que anuncia la Bona Notícia de Crist, el Senyor, potenciant la formació integral 
de la persona, l’opció pels sectors més pobres del món obrer i el discerniment cristià dels 
esdeveniments i de les pròpies actuacions.  

(POTE, proposta núm.14) 
 
Les comunitat eclesials, associacions i moviments apostòlics, en l’exercici de llur missió 
evangelitzadora, denunciaran les situacions d’injustícia o d’explotació, tant individuals 
com col·lectives, contraries al Pla de Deu 

(POTE, proposta núm.15) 
 
 

En Jaume Botey (historiador, teòleg i antropòleg cristià) ens farà un anàlisi de la realitat 
entorn les iniciatives a la nostra societat que han sorgit, i estan sorgint, com a resposta a 
la situació de crisi que patim 
actualment. Recollirem aquelles 
llavors socials i evangèliques a 
les que ens hem de sentir 
cridades a participar. Analitzant 
les causes profundes de la 
desigualtat social, tot descobrint 
com influeixen en les persones, 
quines víctimes crea i senyalant 
alhora els valors, les aspiracions 
i els esforços, prendrem 
consciència de l’actuació de 
l’Esperit de Déu, que anima i 
mou llurs esforços i llurs lluites 
(POTE, proposta núm. 21) 
 
Amb el visionat del documental 
“Homenatge a Catalunya II” 
aprofundirem, amb testimonis 

 Jornada de Religioses/os en barris obrers i popular 



3 
 

reals, en l'anàlisi d'aquesta realitat. Un recull d'històries sobre la construcció d'un altre món 
més solidari, més sostenible i descentralitzat.  
 
Així doncs, us esperem el proper 22 de novembre de 2014 al Seminari Conciliar de 
Barcelona (Diputació, 231) per fer aquesta mirada sobre els presents “signes del temps” en 
els que Déu ens parla, per seguir transformant la realitat segons el projecte del seu Regne. 
La Jornada pot ser un bon mitjà per a fer-ho col·lectivament. Us esperem! 
 
PROGRAMA 
 
9:30h   Acolliment 
10:00h Benvinguda i presentació 
  Pregària 
10:30h  Ponència, títol, a càrrec de Jaume Botey 
11:30h Aclariments 
12:00h Descans 
12:30h Documental,  “Homenatge a Catalunya 2” 
14:00h  Dinar 
15:00h  Café-diàleg 
16:30h Eucaristia 

 

 

Con gran alegría y un profundo sentido de gratitud a Dios por la experiencia vivida en 
Nairobi, les compartimos el mensaje de la II Asamblea Internacional de la Misión 
Marista. 
La Asamblea se alimentó de la vida, los retos y sueños que nacieron de los procesos 
locales, de la reflexión de más de 25,210 personas en más de 1,123 grupos. Estamos 
convencidos de que Dios se manifestó de diversas maneras durante la Asamblea, 
queremos expresar como San Juan; “Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos 
también a ustedes para que estén en comunión con nosotros” (1Jn 1,3), queremos 
devolver la reflexión para que cada persona, comunidad, provincia, distrito o región se 
sienta interpelada y convocada a seguir dando vida al sueño de Champagnat siendo 
“profetas y místicos en comunión”. 
 

 

 VOCES DEL FUEGO 
Mensaje de la II Asamblea Internacional de la Misión Marista 

Nairobi, 16-27 de septiembre de 2014 

 

 

PREÁMBULO 

Hace unos 150.000 años, por obra de Dios Padre, en esta tierra africana surgió el 
primer ser humano que, en el transcurrir de la historia, fue creciendo y multiplicándose, se 
puso en movimiento y salió hacia nuevas tierras. Atravesó valles, desiertos, montañas y 

 Voces del Fuego 
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océanos. Se fue gestando una humanidad diversa y se poblaron todas las regiones del 
planeta. 

150.000 años después, el Espíritu Creador dispuso que algunos de ellos volvieran a 
la tierra africana, para iniciar un nuevo comienzo. Este Espíritu nos convocó, como Maristas 
de Champagnat, para celebrar la II Asamblea Internacional de la Misión Marista en Nairobi, 
Kenia. Hizo que nos encontráramos en la diversidad de nuestras vocaciones (laicas, laicos, 
hermanas y hermanos), de nuestras lenguas, nacionalidades y culturas, de nuestras 
historias y edades. En esta tierra africana hemos podido contemplar con gozo y esperanza 
la juventud y vitalidad de quienes encarnan el carisma marista. Nos estimulan y alientan 
sus deseos de responder de manera significativa a los desafíos expresados en los rostros 
de los niños y las niñas de este hermoso y acogedor continente. Especialmente significativo 
ha sido el poder celebrar esta Asamblea en el continente africano que, golpeado duramente 
en esta época de crisis, nos provoca a resituar el centro desde donde enfocamos nuestra 
vida y misión. 

Hemos reconocido la centralidad de Jesucristo en nuestras vidas y nos hemos 
sentido enviados por Él a ser evangelizadores y misioneros. Hemos acogido la invitación 
de María: “haced todo lo que Él os diga” (Jn 2, 5). De la mano de María, hemos escuchado 
en nuestro corazón la invitación a seguir respondiendo a las llamadas de Dios como ella 
hizo, y a gritar con fuerza la profecía de su Magníficat. Como ella, queremos vivir una actitud 
de disponibilidad total ante las nuevas situaciones que emergen en nuestro mundo en 
transformación continua.  

Como en un nuevo Pentecostés, el Espíritu ha hecho arder su fuego en nuestros 
corazones y nos ha impulsado a soñar nuevos horizontes para una mayor vitalidad del 
carisma marista. Nos ha hecho vibrar al ritmo de los tambores y nos ha puesto en camino 
hacia los nuevos Montagne de nuestro tiempo. En un contexto de cambio de época y de 
paradigmas, hemos sentido con fuerza la necesidad de cambiar de perspectiva, de mirar a 
través de los ojos de los niños pobres y de aprender a hacerlo con la mirada de ternura y 
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de misericordia de Dios. Y ha suscitado también entre nosotros un profundo espíritu de 
comunión que vemos reflejado en dos proverbios africanos: “Si quieres ir rápido, camina 
solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado” y “Yo soy porque nosotros somos” (UBUNTU). 
Este espíritu de comunión ha contagiado a todo el mundo marista, y lo hemos 
experimentado a través de la cercanía, las comunicaciones y la oración de tantas personas 
que han caminado con nosotros desde sus comunidades de origen.  

En comunión con nuestras Iglesias 
locales y con toda la Iglesia universal, 
han resonado especialmente en 
nosotros las palabras del Papa 
Francisco: “Cada cristiano y cada 
comunidad discernirá cuál es el 
camino que el Señor le pide, pero 
todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad 
y atreverse a llegar a todas las 
periferias que necesitan la luz del 
Evangelio.” (EG 20) “Espero que todas 
las comunidades procuren poner los 
medios necesarios para avanzar en el 

camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. 
Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en un estado permanente de misión.”  
(EG 25) 

A las puertas de celebrar el bicentenario del Instituto Marista hemos imaginado juntos 
un nuevo relato en el que la profecía, la mística y la comunión sean las características en 
las que nos reconozcamos y se nos reconozca como Maristas de Champagnat. Recogiendo 
el legado de la I Asamblea Internacional de la Misión Marista celebrada en Mendes (Brasil), 
hemos sido llamados a ser Maristas Nuevos en Misión y hemos tratado de escudriñar las 
nuevas expresiones del carisma marista en el horizonte del tercer centenario. 

 

SUEÑOS 

Nuestro sueño es que a los Maristas de Champagnat se nos reconozca como 
MÍSTICOS porque: 

- Somos evangelizadores con espíritu y hemos sido transfigurados por Dios. 

- Nos constituimos como personas y comunidades orantes que crecemos en 
humanidad y transparentamos el rostro de Dios.   

- Privilegiamos espacios y tiempos de calidad para profundizar en el “ser” que da 
sentido al “hacer”. 

- Acompañamos y nos involucramos en procesos que hacen crecer en interioridad, 
espiritualidad y oración. 

- Hacemos visible el rostro mariano de la Iglesia. 

Nuestro sueño es que a los Maristas de Champagnat se nos reconozca como 
PROFETAS porque: 
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- Hemos abandonado nuestras zonas de confort, y estamos en actitud permanente de 
salida hacia las periferias de nuestro mundo, impulsados a proclamar y construir el 
Reino de Dios. 

- Salimos con decisión al 
encuentro de los nuevos 
Montagne y somos 
presencia significativa 
entre ellos y con ellos. 

- Promovemos los 
derechos de los niños y 
jóvenes y somos una voz 
pública de la defensa de 
estos derechos en los 
foros políticos y sociales 
en los que se reflexiona y 
toman decisiones.  

- Vivimos una actitud de disponibilidad misionera global hacia nuevos modos de 
presencia encarnada en las periferias nacionales e internacionales.  

- Hemos apostado de forma valiente y decidida porque nuestras obras educativas 
(escuelas, universidades, centros sociales…) sean plataformas privilegiadas para la 
evangelización, en las que se promueva una educación inclusiva, crítica, 
comprometida, compasiva y transformadora de la realidad.  

- Acompañamos a las personas y los procesos de la Pastoral Juvenil Marista, en los 
que surgen los profetas y evangelizadores para nuestro tiempo. 

Nuestro sueño es que a los Maristas de Champagnat se nos reconozca como 
hombres y mujeres que viven la COMUNIÓN porque: 

- Hemos respondido a la llamada de Jesucristo a vivir el Evangelio al estilo de María.  

- Constituimos una familia carismática formada por nuevas y diversas expresiones 
comunitarias. 

- Hemos generado procesos y estructuras de acompañamiento de las vocaciones 
maristas que han llevado a nuevas maneras de vinculación y pertenencia dentro del 
carisma marista. 

- Hemos creado nuevas estructuras que promueven de manera efectiva la 
participación, la corresponsabilidad y la toma de decisiones. 

- Existen redes internacionales, interculturales e intercongregacionales de 
comunidades con un marcado carácter itinerante y misionero. 

 

DESAFÍOS 

En este camino que queda por recorrer durante las próximas décadas hemos percibido los 
siguientes DESAFÍOS para poder ser más significativos y nos hemos planteado 
PREGUNTAS DE FONDO que nos invitamos a responder en las diferentes instancias 
locales, provinciales, regionales e internacionales:  



7 
 

- Generar los procesos necesarios para promover y acompañar la vocación y las 
comunidades maristas en sus distintas expresiones. 

¿Cómo entendemos la vocación marista? ¿En qué expresiones y estilos comunitarios 
reconocemos la vitalidad de la vocación marista? ¿Qué novedad tenemos que incorporar 
en las comunidades maristas para una mayor vitalidad? ¿Qué tipo de procesos de 
acompañamiento son necesarios? ¿Cómo profundizamos en el espíritu de comunión? 

 

- Cultivar la dimensión contemplativa y de interioridad que sostiene y se nutre de la vida 
y la misión. 

¿Cómo es nuestra relación con el Dios que se nos revela en Jesús de Nazaret? ¿Cómo 
transparentamos a Dios a nivel personal, comunitario e institucional? ¿Qué rasgos de María 
estamos llamados a encarnar hoy? ¿Cómo ser evangelizadores con espíritu? ¿Qué 
caminos hemos de recorrer para crecer en contemplación e interioridad? ¿Cómo podemos 
potenciar una espiritualidad conectada con la Tierra? 

 

- Recrear las estructuras que necesitamos al servicio de una mayor vitalidad del carisma 
marista. 

¿Qué debemos cambiar para alumbrar un nuevo comienzo? ¿Qué estrategias, procesos o 
estructuras pueden favorecer relaciones de comunión? ¿Qué tipo de estructuras 
necesitamos para acompañar la vida y misión maristas y garantizar una mayor cercanía a 
los niños y a los jóvenes? ¿Qué significa estructuralmente funcionar como Instituto 
internacional? ¿Cómo potenciar estructuras que puedan promover una continua 
disponibilidad misionera? 

 

- Vencer los temores y resistencias para salir hacia las periferias y para promover y 
defender los derechos de los niños, niñas y jóvenes. 
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¿Cómo ir al encuentro de los Montagne que hoy nos urgen a salir de prisa a periferias de 
pobreza y exclusión? ¿Cómo ayudar a entender que un derecho de los niños y jóvenes es 
conocer a Jesucristo y su Evangelio? ¿Cómo convertir nuestras obras educativas en 
espacios donde se garanticen los derechos de los niños, niñas y jóvenes? ¿Qué planes y 
proyectos debemos priorizar para comprometernos en la transformación social? ¿Cómo 
podemos defender los derechos de los niños en instancias sociales y políticas?  

 

- Promover dinámicas ‘inter… (internacionalidad – interculturalidad – interreligiosidad – 
intercongregacionalidad - intereclesialidad)’ que favorezcan la Misión Marista en nuevas 
tierras. 

¿Cómo cultivar una permanente disponibilidad misionera? ¿Cómo podemos ver la 
diversidad como una oportunidad para crecer? ¿Cómo podemos enriquecernos 
mutuamente? ¿Qué redes podemos utilizar al servicio de estas dinámicas ‘inter’? 

 

OPORTUNIDADES 

Con esperanza y alegría, hemos reconocido también las siguientes OPORTUNIDADES que 
nos permitirán generar una mayor vitalidad del carisma y la misión maristas: 

 Los miles de niños, niñas y jóvenes a los que atendemos en nuestra misión. 

 Todas las personas implicadas ya en la vida y la misión maristas. 

 La vigencia y el atractivo del carisma marista, expresión eclesial de nuestro tiempo.  

 El desarrollo de procesos de crecimiento y acompañamiento de nuevas vocaciones 
maristas. 

 El carisma de san Marcelino Champagnat que se expresa en nuevas formas de vida, 
en especial en el laicado marista. 

 La sed de espiritualidad y búsqueda de sentido en nuestro mundo. 
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 La vivencia del 
carisma marista 
desde la 
perspectiva de 
la mujer, que 
incorpora e 
integra en 
nuestras vidas 
elementos 
marianos como 
la tenacidad, la 
ternura 
maternal, la 
sensibilidad por 
‘los más 
pequeños’, la 
atención en los 
detalles y la 
intuición.  

 La fuerza y la sensibilidad que reconocemos en los jóvenes y en nuestros procesos 
de Pastoral Juvenil Marista. En ellos descubrimos el cambio posible y el rostro de los 
nuevos evangelizadores del futuro. 

 El potencial de nuestras obras y escuelas maristas presentes en los cinco 
continentes. Toda la historia y experiencia acumuladas, y la validez y actualidad de 
la tradición educativa y evangelizadora marista. 

 El compromiso de muchos maristas que ya trabajan con los niños y jóvenes en 
situaciones de vulnerabilidad y exclusión.  

 Los soportes y recursos ya existentes a nivel local, provincial e internacional. 

 Los organismos y redes de solidaridad y de voluntariado en el Instituto en respuesta 
a quienes son la razón de nuestra misión: los Montagne de hoy. 

 Las nuevas tecnologías y redes sociales. 

 

CONCLUSIÓN 

En nosotros queda un profundo sentimiento de agradecimiento al buen Dios por 
habernos regalado esta experiencia de encuentro y comunión en la II Asamblea 
Internacional de la Misión Marista. María ha sido nuestra compañera de camino y quien ha 
guiado nuestros pasos. A partir de ahora esperamos ser, con nuestra vida y testimonio, 
“como los fuegos que arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin 
parpadear, y quien se acerca, se enciende” (Eduardo Galeano). 

¡Qué hermoso y bueno todo lo que nos queda todavía por andar!  

Vuestros hermanos y hermanas, ¡Maristas Nuevos en Misión! 

Nairobi – Kenia – África, 27 de septiembre de 2014 
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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) 

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. 

 X Jornada del Grup Sant Jordi: “L’alegria essencial” 
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18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant 
Jordi. 

18:45  Comiat. 

 
 
 
 

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 Companyia de Jesús homenatjarà aquests dies amb diversos actes als sis jesuïtes 

i les dues dones assassinats el 16 de novembre de 1989 a San Salvador 

 El 16 de novembre es compleixen 25 anys de l’assassinat a la Universitat Centreamericana 

(UCA) de San Salvador de sis jesuïtes –cinc d’ells espanyols-, una treballadora de la 

universitat i la seva filla. Els jesuïtes assassinats van ser Ignacio Ellacuría (Portugalete, 

1930), Segundo Montes (Valladolid, 1933), Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942), Amando 

López (Cubo de Bureba, Burgos, 1936), Juan Ramón Moreno (Vallatuerta, Navarra, 1933) 

i Joaquín López (Chalchuapa, El Salvador, 1918); les dues dones assassinades van ser 

Julia Elba ―treballadora de la universitat ― i la seva filla Celina Ramos. 

Ignacio Ellacuría, el més conegut d’ells, filòsof i teòleg, va ser rector de la universitat dels 

jesuïtes de San Salvador des de 1979 fins el moment de la seva mort, a l’edat de 59 anys. 

Entestat a buscar una solució negociada a la guerra civil, el seu compromís i defensa dels 

més desfavorits el va fer incòmode per al règim militar que governava a El Salvador. La 

resta de jesuïtes assassinats són també model de compromís en àmbits com la defensa 

dels drets humans, l’atenció als refugiats, l’acompanyament de comunitats, o l’educació de 

les comunitats més desfavorides.  

Les víctimes de la UCA es van convertir en símbol d’una multitud anònima de víctimes, 

―80.000 a El Salvador durant els anys 80―, i exemple d’una manera de ser Església, 

compromesa amb la pau i la justícia. Després del Concili Vaticà II, sota el lideratge del Pare 

 La Nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana 

 XXV aniversari dels màrtirs de la UCA 
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General Pedro Arrupe, la Companyia de Jesús va actualitzar la seva missió afirmant que 

existeix un vincle inseparable entre la fe i la promoció de la justícia. Això va portar als 

jesuïtes de tot el món a posar-se al costat de les víctimes i a denunciar les estructures 

injustes que les generen. Les morts de la UCA van confirmar el que la Congregació General 

32 de la Companyia de Jesús havia previst 

lúcidament: “No treballarem en la promoció de la 

justícia sense pagar un preu” (D. 4.46). 

Actes i publicacions amb motiu del XXV 

aniversari 

La Companyia de Jesús i les seves institucions 

celebren els propers dies multitud d’actes per a 

commemorar el XXV aniversari dels màrtirs de 

la UCA: conferències, col·loquis, projeccions, 

homenatges i eucaristies a diferents llocs 

recordaran el testimoni d’Ignacio Ellacuría i els 

seus companys, i reivindicaran l’actualitat del 

seu llegat.  

Al dossier del XXV aniversari que podeu 

descarregar als enllaços següents trobareu un 

llistat dels actes més destacats que tindran lloc. 

Entre les iniciatives que es portaran a terme 

a Catalunya, destaquem especialment la 

publicació del quadern “Les raons d’Ellacuría” de 

José Sols, que es presentarà el proper 19 de 

novembre en el marc d’un acte d’homenatge als 

màrtirs al Centre d’estudis Cristianisme i Justícia. I també els actes que tindran lloc als 

centres universitaris ESADE i IQS, els dies 11 i 18 de novembre, respectivament. 

Ampliació d’informació 

 Dossier XXV Aniversari Màrtirs d’El Salvador  [descarregar pdf català] - [descarregar 
pdf castellà] 

 Vídeo: Entrevista a Xavier Alegre SJ, que fou company d’Ignacio Ellacuría i els 
màrtirs  [veure vídeo] 

 Quadern “Les raons d’Ellacuría” de José Sols Lucia, publicat per Cristianisme i 
Justícia [descarregar pdf català] - [descarregar pdf castellà]  
 

 
 

 

Per a Zaqueu, la gent no representa cap obstacle (Lc 19,1-10). El seu ofici de publicà li 

facilita posar-se en relació amb els diners. Sap com cobrar els impostos i com treure'n 

suculents beneficis per enriquir-se i omplir-se les butxaques. No és un cobrador qualsevol, 

sinó el cap. Ha acumulat una fortuna al llarg dels anys. Jesús entra a Jericó. La gentada 

s’amuntega al seu pas. Zaqueu, que domina l’escena pública, el vol veure. En ser petit de 

mida, resol la dificultat pujant a un sicòmor. Pujar és la pràctica que domina més bé. Veure 

la realitat des de la talaia dels diners, del lloc privilegiat, dels càrrecs importants... resulta 

fàcil per a qui té poder. Zaqueu, en gran part per això, no està ben vist. El seu afany de 

recaptar impostos i d’escanyar la gent més del compte li genera antipaties. Sap que és el 

La transformació de Zaqueu 

http://cristianismeijusticia.net/taula-rodona-%C2%ABel-llegat-d%E2%80%99un-martiri-vint-i-cinc-anys-de-l%E2%80%99assassinat-dels-jesu%C3%AFtes-de-la-uca-1989-2
http://cristianismeijusticia.net/taula-rodona-%C2%ABel-llegat-d%E2%80%99un-martiri-vint-i-cinc-anys-de-l%E2%80%99assassinat-dels-jesu%C3%AFtes-de-la-uca-1989-2
http://www.esade.edu/web/esp/about-esade/today/events/viewelement/305664/1/11-11-14/la-universidad-al-servicio-de-los-mas-pobres
http://www.jesuites.net/sites/default/files/Dossier_25aniv_UCA_%20cat.pdf
http://infosj.es/documentos/finish/19-secretariado-m-c-s/1054-dossier-de-prensa-del-25-aniversario-de-los-martires-de-la-uca
http://infosj.es/documentos/finish/19-secretariado-m-c-s/1054-dossier-de-prensa-del-25-aniversario-de-los-martires-de-la-uca
https://www.youtube.com/watch?v=iiegLMTrODI
http://www.cristianismeijusticia.net/files/PDF/ct191.pdf
http://www.cristianismeijusticia.net/files/es191.pdf
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preu que ha de pagar, però no li fa res. Jesús alça els ulls, el veu enfilat a l’arbre i, apressant-

lo, es convida a casa d’ell. Les murmuracions no es fan esperar. 

Jesús busca, sense excepcions, el bé de la persona. Dóna oportunitats. L’encert de Zaqueu 

és saber-les aprofitar. Primer, acull Jesús. Després, formula dues promeses: donar la meitat 

dels seus diners als pobres i restituir quatre vegades més a qui ha exigit més diners del 

compte. Misericòrdia i justícia. En lloc de tancar la butxaca, obre el cor als altres, començant 

pels pobres, signe inequívoc d’haver trobat l’essència de la vida. La restitució implica un 

reconeixement explícit de la seva conducta injusta. La seva transformació surt del contacte 

amb Jesús. La seva experiència alliberadora 

l’impulsa a negar les exigències del seu ego: 

diners, domini, poder... costi el que costi. Jesús 

li ratifica el canvi: «Avui ha entrat la salvació en 

aquesta casa.» 

La transformació de Zaqueu té un procés. 

Recerca no exempta de curiositat, persistència 

malgrat les dificultats inicials a causa de la 

multitud, acceptació de la invitació sense 

donar-hi gaires voltes, ajustar-se a la petició del 

mestre que li demana urgència, acollida de 

Jesús amb alegria (la bellesa del do rebut 

predomina sobre el pes de la responsabilitat), 

compromís vital i concret, sense necessitat de 

discursos, a favor dels pobres i exercici just de 

la seva tasca amb la promesa de restituir els errors i estafes del passat. Amb això, regenera 

la seva biografia. 

Quan es descobreix el sentit de l’eternitat, reflectit en els valors essencials, tota la resta es 

torna relatiu. No només guareix les tendències de l’ego, sinó que descobreix en la presència 

de Jesús l’amor sense fissures als pobres, la justícia, la misericòrdia i l’alegria. L’ego perd 

poder i consistència. El guany no ho justifica tot. Zaqueu converteix la seva vida a partir 

d’haver tingut una experiència profunda amb Jesús. No hi ha moralisme, sinó una 

transformació personal que no admet marxa enrere. 

 

Lluís Serra Llansana 

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

1. Quins aspectes de l'itinerari de Zaqueu et criden més atenció? 

2. Com pots tenir una experiència fundant amb Jesús de manera que la teva vida 
pugui adquirir un nou rumb? 

3. Quins punts importants de la teva vida creïs que hauries de transformar per trobar 
el sentit profund de tu mateix/a? 

4. Com funcionen en la teva vida i en la teva comunitat els criteris de la justícia en 
l'exercici de la teva professió i de la misericòrdia a favor dels pobres i dels que 
sofreixen? 

5. Zaqueu acull a Jesús a la seva casa amb alegria. Com practiques l'hospitalitat i 
l'acolliment? 



14 
 

  

 

 

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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15 de noviembre - Dins de la XXXII Setmana de Música Antiga - El so de 1714 

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 

 

 
 

 “NO SIGUI QUE EN RECOLLIR EL 
JULL ARRANQUEU EL BLAT” (Mt 
13,24-30)  
Després els proposà aquesta altra 
paràbola:  
“Amb el Regne del cel passa com amb 
un home que va sembrar bona llavor 
en el seu camp; però, mentre tothom 
dormia, vingué el seu enemic, va 
sembrar jull enmig del blat i se'n va 
anar. Quan els brins van créixer i es 
va formar l'espiga, aparegué també el 
jull. Els mossos anaren a trobar l'amo 
i li digueren:  
»--Senyor, ¿no vas sembrar bona llavor en el teu camp? D'on ha sortit, doncs, el jull?  
Ell els respongué:  
»--Això ho ha fet un enemic”.  
Els mossos li diuen:  
»--¿Vols que anem a arrencar el jull?  
Ell els respon:  
»--No ho feu pas, no fos cas que, arrencant el jull, arrenquéssiu també el blat. Deixeu que 
creixin junts fins al temps de la sega, i llavors diré als segadors: "Arrenqueu primer el jull i 
feu-ne feixos per cremar-lo; el blat, en canvi, arreplegueu-lo i porteu-lo al meu graner." 
 
Reflexió  
Recordo amb molt d’afecte, en el temps que em va tocar ser rector d’una parròquia de barri, 
l’existència d’un grup de parroquians amants del teatre, que cada any preparaven una obra 
teatral i la representaven a diversos indrets. El seu objectiu, a més a més de gaudir fent 
teatre, era solidari: els diners recaptats es destinaven a les accions socials d’atenció a 
infants en situació de risc que la comunitat parroquial portava endavant. Naturalment cada 
vegada que actuaven jo estava a primera fila, ben assegut a la butaca per gaudir de 
l’espectacle car realment ho feien molt be. Però vet ací que un any en van venir tot dient-

Entitats Socials d’Església: Q uaderns “Airada esperança” nº 10 

Carmelites descalces de Mataró 
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me: “mira, aquest any estem preparant una obra en la qual hauries d’actuar tu fent el paper 
d’un metge”. Vaig quedar glaçat. Aquesta no me l’esperava. Però em vaig veure en 
l’obligació moral d’acceptar i, dit sigui de pas, vaig gaudir molt. El dia de l’estrena, al teatre 
Joventut de l’Hospitalet, en el marc d’un cicle de teatre amateur i amb la sala plena de gom 
a gom, estava com un flam. Realment, què diferent és veure la mateixa obra de teatre 
assegut còmodament en una butaca que veure-la darrera del teló, tot neguitós per sortir al 
moment que et toca, no equivocar-te en el que has de dir, perdre la por al públic, etc.  

Amb això vull dir que els criteris que emprem per analitzar i transformar la realitat varien 
molt segons el “des d’on” els fem: no és el mateix asseguts a la butaca que entre bastidors. 
No és el mateix protegits per una campana de cristall que tot estant al bell mig on es couen 
les faves i es reben les garrotades.  
Hi ha un “des d’on” analitzar “exterior”. D’aquest en parlarem en un proper fulletó. Hi ha 
també un “des d’on” interior, sobre el qual voldria fixar-me ara: aquelles disposicions 
interiors des de les quals la nostra anàlisi de la realitat social a fi d’ajudar a transformar 
-la en el que calgui, pot esdevenir com més honesta, transparent i, a la fi, efectiva.  
Crec que en el text evangèlic que encapçala aquesta reflexió, Jesús ens dona alguna pista 
per a això. A les seves paraules hi ha un to que reflecteix una disposició interior serena, 
pacient, fins i tot lenta i alhora expectativament esperançada, abans de prendre una 
determinació. Hi ha també com una capacitat de fixar-se en allò petit que despunta, que 
s’insinua. El mateix que fa en altres moments com quan, per exemple, parla d’aquell gra de 
mostassa ben petit però que apunta a fer-se gran, o d’aquell llevat pràcticament 
imperceptible però amb capacitat de fermentar la massa.  
Fixem-nos per un moment en l’actitud – explícita o implícita – dels servents de la paràbola 
a l’hora d’analitzar el què ha passat amb aquell camp, car reflecteixen tres estats interiors 
no idonis a l’hora d’enfrontar-se amb l’anàlisi i transformació de la realitat:  
 
a) “¿No havies plantat bona llavor?, ¿com és, doncs, que ha crescut jull?”, comencen a dir. 
Hi ha persones que encara van amb un lliri a la mà, que encara els hi regalima l’aigua 
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baptismal. A l’hora d’apropar-se a la realitat són insospitadament ingenus. Potser el 
patiment encara no els ha tocat prou de prop i tot ho troben bonic, positiu o justificable. I si 
la realitat és aspre fins i tot, diuen, Déu ho deu voler així per alguna raó. No em deturo més 
en aquesta esbiaixada manera interior d’apropar-se a l’anàlisi de la realitat. La candidesa 
ingènua no és manera. Cal una agosarada astúcia a l’hora d’analitzar i enfrontar els reptes 
socials que vivim i sovint patim.  
 
b) “Anem, doncs, a recollir i arrencar el jull”. També aquestes paraules reflecteixen una 
disposició interior errònia d’apropar-se activament a la realitat. Tots coneixem persones que 
sembla que estiguin permanentment enutjades amb la vida, que en els seus judicis i criteris 
projecten i treuen fora una mena de crispació interna. Això no deixa de ser comprensible 
car la realitat que vivim i les causes que sovint fan patir a molts germans condemnant-los a 
un viure injustament dur i indigne, són exasperants. Però no sempre és possible ni 
convenient enfrontar-s’hi des d’una disposició interior crispada. Quan la mar està crispada 
no és el millor moment per prendre un bany.  
Per això Jesús els hi diu: “de cap manera! ¡no arrenqueu res!”. És assenyada aquesta 
disposició interior de Jesús. En primer lloc perquè sap de quina pasta estem fets tots i que 
a tots ens escau aquella frase adreçada a aquells crispats fariseus que volien apedregar a 
una dona: “qui estigui lliure de pecat que llenci la primera pedra”. En segon lloc perquè un 
criteri saludable de tota anàlisi de la realitat que vulgui ser transformadora, és el de construir 
més que no pas el d’enderrocar. Cal no perdre de vista l’objectiu que és ajudar a créixer, a 
poder viure el més plenament possible. I per això, l’important és trobar i perforar, mica en 
mica, les escletxes en el mur de la injustícia que permetin, poc a poc, anar generant novetat 
viva i vital: el blat també creixerà.  

 
c) Davant la resposta de Jesús de no arrencar el jull possiblement aquells servents es 
sentiren un xic desencisats: “doncs, si no ho arrenquem, no hi res a fer”. També aquí es 
deixa entreveure una disposició interior esbiaixada: el pessimisme, el desànim. Moltes 
vegades quan ens enfrontem amb la crua realitat ho fem – potser ja cansats d’altres 
experiències – des d’aquesta tessitura d’un cert pessimisme. Aleshores algú ens ha de 
recordar per dins: “però el blat creixerà” 
Diríem, per tant, que una bona disposició interna, un bon criteri des d’on afrontar l’anàlisi de 
la realitat per millorar-la és la que podríem anomenar “airada esperança”- Prenc 
expressament aquestes paraules d’un llibre d’en Pere Casaldaliga. Mestre en l’airament i 
l’esperança davant les impertinències i injustícies dels facendeiros brasilers del Mato 
Grosso que han condemnat a una mort en vida a molts petits camperols. 
Una disposició airada i, per tant, empipada. Hi ha coses a la realitat social que cal canviar, 
que no són tolerables, que no ens poden deixar indiferents ni resignats. I cal començar a 
analitzar des d’aquest empipament. No és un empipament crispat, ni purament ideològic o 
sentimental. Diria que és un empipament afectiu, propi del que s’ha deixat afectar per la 
realitat viscuda i patida per moltes persones i aïradament es posa en marxa per analitzar, 
cercar camins nous, solucions de canvi, de millora... La crispació bloqueja i no genera res. 
El sà empipament esperona. 
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Una disposició esperançada i, per tant, gens claudicant. Perquè, com deia l’Etty Hillesum al 
bell mig d’un camp de concentració, aquí del que es tracta es de “salvaguardar un fragment 
de Déu al nostre món”, altrament dit, de defensar la vida tant estimada per Déu i tant 
amenaçada per l’estupidesa humana. I per tant, cal analitzar i recórrer tots els camins 
possibles per tal de trobar les escletxes per on insuflar vida. I aquesta esperança no és la 
del nostre col·loquial parlar quan diem allò que “l’esperança és l’últim que es perd”. De cap 
manera. La disposició esperançada no és el “darrer recurs” quan han fallat tots els altres. 
Ben al contrari, és el motor que fa moure tot altre recurs que vulgui arribar a bon port. 
 
QÚESTIONS PER A LA REFLEXIÓ PERSONAL i/o EN GRUP 
 

1) Intenta fer una mirada a aquest darrer any viscut. ¿Quines han estat fonamentalment les 
teves disposicions interiors alhora de percebre, mirar, analitzar la realitat que t’envolta?. 
Intenta posar-hi noms: enuig, tristor, impotència, ràbia, esperança, impuls, combativitat...  
2) “Deixar-se afectar internament – i cordialment - per la realitat és un bon punt de partença 
per tal de no caure en postures prèvies de ingenuïtat, crispació o pessimisme a l’hora 
d’analitzar-la i de implicar-s’hi”.  
Estaries d’acord amb aquesta formulació? Tens alguna experiència concreta de què això 
“funciona”?  
3) ¿Quins signes concrets d’esperança perceps en la realitat que t’envolta, allà on treballes, 

on ajudes, on t’impliques...? 

 
 
 
 

 
 

Ciutat Vella: Espai Compartir 
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Podem triar escola! Ho saben prou les famílies?  

La provisió del servei educatiu a Catalunya és sortosament plural. Plural per la titularitat 
dels centres que l’ofereixen i plural pel que fa al caràcter propi d’aquests centres i dels seus 
projectes educatius.  

Aquesta pluralitat és un valor volgut i defensat molt majoritàriament per la nostra societat, i 
de ben segur que no hi pot haver marxa enrere. La llibertat d’elecció de centre també respon 
a aquesta voluntat i, tot que no pot esdevenir un dret absolut -ja que hi ha situacions 
contingents que sempre és necessari arbitrar-, cal vetllar per evitar-ne les restriccions.  

Darrerament ha calgut, des d’aquestes pàgines, denunciar intents diversos de conculcar 
aquest dret de les famílies a l’elecció d’escola, per bé que el dret és vigent i informa els 
procediments d’admissió d’alumnes.  

Sovint les famílies, i potser fins i tot les escoles, poden tenir una visió un xic esbiaixada de 
la manera en què s’emeten determinats missatges. Les zones d’escolarització, els barems 
i altres mecanismes que priven del lliure accés a una determinada escola només són 
operatius i legals en el moment que determinada escola té més demanda que no pas places 
disponibles. Si no es dóna aquest cas, la família pot optar per l’escola que vulgui sense cap 
restricció. Aquest criteri ha de restar clar i meridià.  

La caiguda demogràfica que pateix el país i que ja s’està sentint en els nivells inicials del 
sistema educatiu no fa sinó amplificar aquesta realitat. De fet, l’excés d’oferta de places en 
determinats nivells, tot i que té les evidents conseqüències negatives per a les escoles no 
elegides, accentua la possibilitat d’elecció per part de les famílies.  

Cap escola amb places vacants no pot atribuir a la zonificació el fet de no cobrir aquestes 
places. Potser les famílies no sabien que la 
podien elegir encara que no estigués en la 
seva zona. Però llavors el problema és 
d’informació més que no pas de zonificació. 
Certament, determinats missatges -o la 
manera d’explicar els processos de 
matriculació- no sempre ajuden, de manera 
que cal saber contrarestar-ho amb la nostra 
i informació. De fet és una bona notícia que 
alguns municipis hagin eliminat la 
zonificació. Tant de bo s’imposi aquest 
criteri.  

Aquests dies hem començat la 
precampanya Tria Escola Cristiana 2015 i 
aquest missatge és clau. 
 
Escoles cristianes en les notícies del 9N 

Avui, el pati d’una escola del nostre 
col·lectiu ocupa la portada de dos diaris 
editats a Barcelona, quelcom que serveix 
per il·lustrar les cues formades ahir per 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa num. 532  10|11|2014 
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participar en la jornada del 9N. Els mitjans de comunicació 
tampoc no van deixar d’esmentar ahir el centre educatiu -
també escola cristiana- en el qual va votar el President de la 
Generalitat, Artur Mas. En un altre dels nostres centres, 
situat al barri barceloní de Les Corts, la cua de gent que 
esperava per votar donava la volta a l’escola. En el seu 
article diari, l’escriptor Quim Monzó esmenta repetidament 
l’escola cristiana en la qual va votar... 

Com en altres ocasions que s’han convocat activitats de 
participació ciutadana, s’havia fet arribar als responsables 
d’algunes institucions titulars d’escoles la possible 
necessitat de llocs de participació a la ciutat de Barcelona 
per tal de completar l’operatiu, que acollien principalment 
edificis de titularitat pública. La resposta positiva va 
comportar que una cinquantena d’escoles concertades 

esdevinguessin locals de participació, quasi totes a Barcelona ciutat. 
Això ha comportat que alguns de les escenes mes retransmeses en els mitjans de la jornada 
d’ahir tinguessin com a escenari alguna escola cristiana. Cal agrair-ne la bona disposició i 
el treball  en el transcurs de la llarga jornada d’ahir. 
 
 
 

"SER MÉS ESGLÉSIA, SERVIR MÉS EL MON" 

LAICS EN EL MÓN   /   LAICS EN L’ESGLÉSIA   /   ESPIRITUALITAT LAÏCAL 
  
Volem fer JA un tast del que serà el Congrés, per entrar en les grans qüestions 
que centraran el nostre debat, per posar en comú les reflexions, les demandes i 
les expectatives que veiem al nostre entorn. I perquè volem celebrar plegats que 
l’Esperit ens convoca a viure la seva presència en el món i en l'Església.  
  
Ens trobarem el dissabte 22 de novembre, de 10 a 14 h. a la Parròquia de Santa 
Madrona (C/ Tapioles, 10, Poble-sec , Barcelona ).  

 

ÀMBIT  LAICS EN EL MÓN: 

Taller 1: La perifèria de la pobresa, com ens interpel·la?     Encarna Roldàn 

Sobre la pobresa i la marginació s'ha parlat força i s'ha escrit encara més....per això el 
nostre taller no té intenció d'afegir més teoria. Comparteix amb nosaltres una breu 
experiència d'incertesa que busca posar en marxa la capacitat de fer-nos preguntes 
individuals per arribar, algun dia, a donar respostes comuns.  

Taller 2: La perifèria de la manca de sentit: Homes i dones a la recerca de 
sentit.       Eduard Fonts, Francesc Giol. 

La vida ens fa preguntes cada dia i a tothora. I la nostra resposta en cada situació és 
única i singular. Si bé ningú pot reemplaçar ningú en aquesta recerca, no és menys cert 
que en ella els homes i dones en som solidaris. 

  

Cap al Congrés del Laïcat a Catalunya 

http://www.ramblapoblesec.com/2012/04/parroquia-de-santa-madrona.html
http://www.ramblapoblesec.com/2012/04/parroquia-de-santa-madrona.html
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ÀMBIT LAICS EN L'ESGLÉSIA:  

Taller 3 : La família a la llum del Sínode extraordinari: com acullen les nostres comunitats?. 
Salvador Pié, Llorenç Casanova. 

Es dialogarà i reflexionarà sobre alguns  punts del Document final. "Perspectives pastorals". 
anunciar l' Evangeli de la família avui; camins de preparació dels nuvis; cura pastoral dels 
que viuen en matrimoni civil o en conviviència; curar les famílies ferides; atenció pastoral 
vers les persones amb orientació homosexual. 

 Taller 4 : Ser Església, avui, en minoria: reptes i possibilitats. Noemí Ubach 

Venim d'una Església nombrosa 
en una societat  confessional. 
Ens trobem amb una Església 
cada cop amb menys membres 
, immersos en una societat cada 
cop més secularitzada. Ser 
minoria ens obre noves 
possibilitats que hem de poder 
aprofitar. 

ÀMBIT 
ESPIRITUALITAT LAÏCAL 

 Taller 5: Els relats del 
seguiment i la vocació laïcal a 
la Bíblia ens parlen avui.    Anna Eva Jarabo. 

 Els cristians laics trobem en la crida de Jesús els sentit de la nostra vida en el món i en 
l' Església. Volem donar-nos un espai d'aprofundiment i d'escolta de la crida que Déu ens fa 
a través de diferents relats. 

Taller 6: Taller de dansa contemplativa.       Dolors Parellada 

 Una manera de pregar diferent. Amb coreografies molt senzilles s'aconsegueix poc a poc 
arribar a la quietud interior, al   silenci, a la serenitat i a la pregària. 

US HI ESPEREM!! 

Equip LAÏCAT XXI 
http://www.laicatxxi.cat/index.php/qui-som 
 

 

 

El Monestir de Poblet és una comunitat oberta al diàleg i fermament neutral davant 
del procés sobiranista 

El Monestir de Poblet, com a comunitat de monjos que és, s’ha mantingut fermament neutral 
davant del procés sobiranista, per tal com creu que la seva missió és fonamentalment 

Comunicat del Monestir de Poblet 

http://www.laicatxxi.cat/index.php/qui-som
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religiosa i amb vocació d’acollir tothom qui s’apropi al monestir independentment de la seva 
creença o, més senzillament, manera de pensar. 

Decantant-nos cap a un costat o altre no ha estat mai l’estil de la institució que representem 
i  el fet d’actuar d’una altra manera, que ens és aliena, ens faria perdre la nostra llibertat. 

Per això, la nostra comunitat no 
ha cedit a cap organització o 
entitat de caire polític els seus 
espais per fer cap mena d’acte 
reivindicatiu en un sentit o un 
altre i és per la mateixa raó que 
sempre hem aturat amb eficàcia 
i contundència la pressió que 
s’ha exercit des de diverses 
bandes per intentar involucrar la 
nostra institució. 

Pensem que el diàleg és la única sortida en qualsevol disputa i respectem les formes que 
s’adeqüin als principis democràtics de cada nació o cos polític. 

En virtut d’aquests principis bàsics demanem que es respecti la nostra llibertat. 

Poblet, 8 de novembre de 2014 

 

Direcció general d’Afers Religiosos Aquest dimarts s'ha fet públic el veredicte del IV 
Memorial Cassià Just que ha estat atorgat a la Comunitat de Taizé (França). El jurat 
reconeix el seu treball amb els joves, a favor de la reconciliació i amb perspectiva 
ecumènica. L’acte de lliurament se celebrarà al Palau de la Generalitat el dimecres 3 de 
desembre, i el guardó serà recollit per un germà de Taizé, en nom de tota la comunitat. 

La Comunitat de Taizé és una comunitat monàstica que agrupa un centenar de germans, 
entre catòlics i protestants, que esdevé un símbol de reconciliació entre cristians i entre 
pobles separats. Creada pel germà Roger Schutz durant la Segona Guerra Mundial, i 
establerta al poble de Taizé, a la Borgonya (França), acull cada setmana milers de joves 
que s’hi troben per reflexionar, pregar i conviure en un ambient d’austeritat. Barcelona ha 
estat en tres ocasions la seu de la trobada anual que cada any convoquen en un ciutat 
europea, i que arribà a congregar 80.000 joves. 

Joves, ecumenisme i reconciliació 

El premi que convoca la direcció general d'Afers Religiosos ha estat decidit per un jurat 
format per la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega; el director general d’Afers 
Religiosos, Enric Vendrell; el president del Consell Assessor per a la Diversitat 
Religiosa, Francesc Torralba; el religiós claretià Joan Soler; i la pastora baptista Ruth 
Giordano. 

El jurat ha seleccionat, d’entre una dotzena de propostes rebudes, la candidatura que havia 
presentat el Monestir de Sant Pere de les Puel·les. En aquest veredicte, s’han valorat 
especialment tres punts: una espiritualitat que apropa els joves a l’experiència de reflexió i 
de compromís, a través de la pregària amb cants harmoniosos; la seva tasca a favor de la 
reconciliació entre països, l’ecumenisme entre les confessions cristianes i el respecte de 

La comunitat de Taizé obtè el IV Memorial Cassià Just 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=276420&idioma=0&departament=25&canal=26
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=276420&idioma=0&departament=25&canal=26
http://www.taize.fr/es
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totes les llengües, i la influència a Catalunya, a través dels milers de joves que cada any 
viatgen al poble de Taizé o que pelegrinen a la multitudinària trobada anual en una ciutat 
europea, que Barcelona ha acollit en tres ocasions. 

El guardó del Memorial Cassià Just consisteix en una obra d’art que el pintor Perico Pastor 
ha realitzat expressament per a aquesta ocasió. Serà lliurat el proper 3 de desembre, al 
Palau de la Generalitat. L’acte precedeix la commemoració durant l’any 2015 dels 
aniversaris de tres efemèrides en relació amb la comunitat: el centenari del naixement del 
fundador, Roger Schutz; el desè aniversari de la seva mort i els 75 anys de la fundació de 
la Comunitat de Taizé. 

El Memorial Cassià Just 

El guardó és un reconeixement a les persones, les entitats o les institucions per les seves 
aportacions per a la construcció d'un espai comú de respecte a la llibertat religiosa, de 
pensament i de foment del diàleg. Aquest Memorial, que es convoca des del 2010, pren el 
nom de l'exabat de Montserrat Cassià Maria Just, un referent indiscutible en humanisme, 
acolliment, solidaritat en favor de les persones més necessitades i considerat un dels 
precursors en la modernització de l'Església catalana. Fins ara ha estat atorgat al 
cardenal Carlos Maria Martini, a la religiosaTeresa Losada, i la Comunitat Filipense de 
l’Escola Nostra Senyora de Lurdes.  

 

 
 

Ja tenim circulant pels carrers de Barcelona el nou 
TRICICLE ELÈCTRIC DE VERDALLAR!!!! Seguim apostant 
per la mobilitat sostenible. Gràcies als que heu  col·laborat 
en la campanya de crowdfunding del 2013. Aquest mitjà 
servirá per inserir a més persones en risc d’exclusió social. 

Nou tricicle elèctric de Verdallar 

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/pgov_memorial_cassa/
http://www.catalunyareligio.cat/articles/5719
http://www.catalunyareligio.cat/articles/23440
http://catalunyareligio.cat/articles/49715
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AcidH (Associació Catalana d'integració i desenvolupament Humà ) és una entitat que 
treballa amb les persones amb intel·ligència límit i discapacitat intel·lectual lleu. 
Les persones IL són aquelles que tenen un coeficient intel·lectual per sota del que l’OMS 
considera normal, i presenten dèficits de capacitat adaptativa en àrees com la comunicació, 
la cura personal, la vida domèstica, les relacions interpersonals, les habilitats acadèmiques, 
la feina,  la salut i la seguretat. 
Des de l’acidH treballem per potenciar les seves capacitats, els seus drets i la igualtat 
d’oportunitats, deixant de banda la discapacitat i posant especial atenció en les famílies de 
risc d’exclusió social que pateixen aquesta situació. 
Amb motiu de la rehabilitació del terra del nostre teatre i gràcies a la inestimable  
col·laboració d'en Toni Albà ens plau convidar-te a gaudir d'una tarda d'espectacle  
amb una bona causa darrera, "promoure el teatre entre els nostres nois i noies"  
  
T'esperem a la Funció en benefici de les persones amb IL de l’acidH. 
Dissabte 22 de novembre de 2014,  
a les 19 hores al teatre de l'acidH entrada pel Carrer Milà i Fontanals 49. 
  
La teva aportació: Venda anticipada 12€ - Persones sòcies 10€ - El mateix dia de la 
funció 15€ - Menors de 12 anys gratuït - Aforament limitat 
  
Punt de venda de localitats: 
Associació acidH, Siracusa 53, 93 285 99 77, xroig@acidh.org 
 
 
 
 

Conferència 

 
 Diàleg interreligiós 
     a càrrec de Francesc Torradeflot  
    secretari d'Unesco 

  

diumenge, 16 de novembre 

a les 6 de la tarda 

Funció en benefici de les persones amb IL de l’acidH 

Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

mailto:xroig@acidh.org
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Vetlla de pregària  Vetlla d'Advent 

  

dissabte, 29 de novembre 

a les 7 de la tarda 

  

Curs de Dansa 

Contemplativa 

  

Taller d'aprofundiment 
     amb Victoria Hernández 

   Més informació [clic] 

  

del divendres 5 al diumenge 7  
de desembre  

  

 
 

 

Diumenge no es va emetre “Signes dels temps” perquè TV3 va fer una programació 
especial del 9N. Per tant, aquesta setmana recuperen els continguts no emesos, però amb 
algun canvi.  

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.  
- Reportatge sobre el Canòlich Music, el festival de música cristiana que es farà el 22 de 
novembre a Andorra. 
 

TV3 Signes dels temps: “Dertosa Sacra” 

http://www.culturabenedictines.es/CAT
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Data: 16 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 
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 

 

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