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LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la 

Conferència Episcopal Tarraconense 
 

Data:    28 de gener de 2015, dimecres 
Lloc:    Seminari Conciliar de Barcelona  

 
 
 
 

El dia 28, al Seminari Conciliar 
de Barcelona, els bisbes han 
celebrat una sessió conjunta 
amb més de vuitanta superiors 
majors religiosos i altres 
religiosos i religioses, en ocasió 
de l’Any de la Vida Consagrada. 
Aquest es va iniciar el passat 30 
de novembre, primer diumenge 
d’Advent, convocat pel Sant 
Pare Francesc i finalitzarà el dia 
2 de febrer de 2016, festa de la 
Presentació del Senyor. 

Mons. Romà Casanova, bisbe 
de Vic, i el P. Màxim Muñoz, 
president de la Unió de 

Religiosos de Catalunya (URC), han formulat la seves reflexions sobre la invitació del papa 
Francesc a transmetre l’alegria de l’Evangeli i a una renovada missió de l’Església a casa 
nostra. Tots els assistents han pogut participar en un diàleg obert sobre la Vida Religiosa i 
la seva aportació al conjunt del treball pastoral de l’Església a les nostres diòcesis, des de 
la diversitat dels carismes. 

S’ha projectat també un suggestiu vídeo, preparat per la URC, sobre el passat i el present 
de la presència religiosa a les diòcesis de Catalunya. 

CET - URC: una trobada de diáleg i comunió 

Conferència Episcopal Tarraconense 

Comunicat de la reunió n. 213 sobre la trobada 
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Al migdia s’ha celebrat l’Eucaristia, a l’església del Seminari Conciliar de Barcelona, 
presidida pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, que ha recordat que la vida religiosa és «un 
gran do de l’Esperit, que evangelitza, transforma i humanitza la nostra societat». 

En acabar la celebració, el P. Màxim Muñoz ha lliurat als bisbes i a tots els participants el 
número 4 de la Col·lecció URC, publicat per Editorial Claret, en el qual s’hi troba la «Carta 
apostòlica als Consagrats en l’inici de l’Any de la Vida Consagrada» del papa Francesc i la 
«Carta en l’Any de la Vida Consagrada» dels Bisbes de Catalunya. 

Ordre del dia: 
10.00 – 10.30 Pregària 
10.30 – 10,50 Preliminars i presentació dels participants 
10,50 – 11.00 Presentació audiovisual de la vida consagrada a Catalunya 
11,00 – 11,30 Escenari: la invitació del Papa a transmetre l’alegria de l’evangeli amb 

renovació missionera de l’Església com ho veiem a Catalunya amb la 
implicació de la vida consagrada. 

 Motivació i reflexió per cada part 15’ (CET) + 15’ (URC) 
11.30 – 12.00 Pausa 
12.00 – 13.00  Diàleg obert: “A través de l’Exhortació Apostòlica Evangelii gaudium 

del papa Francesc, a què ens crida Jesucrist com Església a 
Catalunya en el seu conjunt i des de la diversitat de carismes que 
aporta a la Vida Religiosa? 

13.00 – 13.10 Pausa 
13.10 – 14.00 Eucaristia (Capella central) 
14.00  Dinar de germanor. (Menjador) 

 
Audiovisual: “AMB  ALEGRIA, 
RERE LES PETJADES DE JESÚS” 
 
Audiovisual de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC), 
titulat "Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús", elaborat amb 
motiu de la celebració de l'Any de 
la Vida Consagrada. 
 
L’audiovisual es troba a 
youtube. 
 
Existeixen dos formats: 

1. Format integral (inclou les estadístiques de les 10 diòcesis i la global de 
Catalunya). Durada: 15 minuts 10 segons. 
http://youtu.be/S446lnyqRow 

 
2. Format reduït (s’exclouen les estadístiques de les 10 diócesis i només inclou 

l’estadística global de Catalunya). Durada: 12 minuts i 24 seconds. 
http://youtu.be/X4acmI-NzLM 
 

Depèn del públic destinatari es pot utilitzar un format o l’altre. 

http://youtu.be/S446lnyqRow
http://youtu.be/X4acmI-NzLM
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Estadístiques que apareixen a l’audiovisual. Dades proporcionades per les 
Delegacions Episcopals de Vida Consagrada. 
 

 

BISBAT DE GIRONA BISBAT DE SOLSONA

Masculines Femenines Total Masculines Femenines Total

Ordes i congregacions 14 27 41 Ordes i Ordes i congregacions  4  12  16

Comunitats 16 68 84 Comunitats  4  18  22

Religiosos/es 67 272 339 Religiosos/es  11  115  126

Comunitats contemplatives 1 9 10 Comunitats contemplatives  1  3  4

Monjos/monges 10 43 53 Monjos/monges  4  25 29

Ermitans/es Ermitans/es

Verges consagrades Verges consagrades 1 1

Altres Altres 9 9

BISBAT D'URGELL BISBAT DE TERRASSA

Masculines Femenines Total Masculines Femenines Total

Ordes i Ordes i congregacions 7 10 17 Ordes i congregacions  9  34  43

Comunitats 7 15 22 Comunitats  10  49  59

Religiosos/es 33 95 128 Religiosos/es  76  459  535

Comunitats contemplatives 1 1 Comunitats contemplatives  4 4

Monjos/monges 1 6 7 Monjos/monges 39 39

Ermitans/es 1 1 Ermitans/es

Verges consagrades 1 1 Verges consagrades 2 2

Altres 5 9 14 Altres

BISBAT DE VIC ARQUEBISBAT DE BARCELONA

Masculines Femenines Total Masculines Femenines Total

Ordes i congregacions 10 17 27 Ordes i congregacions 43 121 164

Comunitats 17 52 69 Comunitats 116 313 429

Religiosos/es 58 369 427 Religiosos/es* 896 2.607 3.503

Comunitats contemplatives 5 5 Comunitats contemplatives 1 19 20

Monjos/monges 52 52 Monjos/monges 11 252 263

Ermitans/es Ermitans/es

Verges consagrades  Verges consagrades 12 12

Altres Altres

* Nombre aproximat

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA BISBAT DE SANT FELIU

Masculines Femenines Total Masculines Femenines Total

Ordes i congregacions 7 18 25 Ordes i congregacions 12 27 39

Comunitats 11 35 46 Comunitats 13 35 48

Religiosos/es 62 281 343 Religiosos/es 68 259 327

Comunitats contemplatives 1 3 4 Comunitats contemplatives 1 4 5

Monjos/monges 32 37 69 Monjos/monges 53 54 107

Ermitans/es 2 5 7 Ermitans/es

Verges consagrades Verges consagrades 1 1

Altres: Associacions públiques: 2|4 i privades de fidels  2|10 Altres 1 1

BISBAT DE TORTOSA BISBAT DE LLEIDA

Masculines Femenines Total Masculines Femenines Total

Ordes i congregacions 2 16 18 Ordes i congregacions 8 18 26

Comunitats 1 16 17 Comunitats 9 20 29

Religiosos/es 4 157 161 Religiosos/es 40 130 170

Comunitats contemplatives 1 10 11 Comunitats contemplatives 0 1 1

Monjos/monges 2 83 85 Monjos/monges 0 13 13

Ermitans/es Ermitans/es

Verges consagrades Verges consagrades 0 0 0

Altres 3 3 Altres 4 2 6

CATALUNYA

Masculines Femenines Total

Ordes i congregacions 46 119 165

Comunitats 204 621 825

Religiosos/es 1.315 4.744 6.059

Comunitats contemplatives 6 59 65

Monjos/monges 113 604 717

Ermitans/es 2 6 8

Verges consagrades 17 17

Altres 47
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Amb fragments de la Carta del Papa 
Francesc sobre la VC 
 
Cant: 
El alma que anda en amor 
ni cansa ni se cansa... 
 
1) “Donem gràcies junts al Pare, que ens 
ha cridat a seguir Jesús en plena adhesió 
a seu Evangeli i en el servei de l'Església, i 
que ha vessat en els nostres cors l'Esperit 
Sant que ens dóna alegria i ens fa 
testimoniar al món el seu amor i la seva 
misericòrdia. 
El primer objectiu és mirar al passat amb gratitud. Cada Institut ve d'una rica història 
carismàtica. En els seus orígens es fa present l'acció de Déu que, en el seu Esperit, crida 
a algunes persones a seguir de prop el Crist, per traduir l'Evangeli en una particular forma 
de vida, a llegir amb els ulls de la fe els signes dels temps, a respondre creativament a les 
necessitats de l'Església.” 
 
Avui que estem reunits religiosos/es amb els nostres bisbes, aprofitem per donar gràcies a 
Déu pels carismes rebuts, per la nostra vocació... per la crida que cadascú/na de nosaltres 
ha rebut, de manera única i irrepetible... 
Donem gràcies a Déu perquè ha iniciat en cadascú/na de nosaltres una història d’amor, de 
seguiment, de servei, de fidelitat... 
Donem gràcies a Déu perquè ens inspira per respondre creativament a les necessitats de 
l’Església... 
 
TOTS/ES: 

Us lloaré amb tota l'ànima, Déu meu, 
glorificaré per sempre el vostre nom: 
"Quin amor tan gran em teniu: 
m'heu salvat de la terra dels morts". 

 
2) “Aquest Any ens crida també a viure el present amb passió. La memòria agraïda del 
passat ens impulsa, escoltant atentament el que diu l'Esperit a l'Església d'avui, a posar en 
pràctica de manera cada vegada més profunda els aspectes constitutius de la nostra vida 
consagrada.” 
 
Et donem gràcies, Senyor, perquè ens crides també avui, en unió amb els nostres bisbes, 
a renovar la nostra vocació, a viure el present amb passió... 
Et donem gràcies perquè avui volem escoltar junts, atentament, el que diu l'Esperit a 
l'Església d'avui... 
 
TOTS/ES: 

Beneiré el Senyor en tot moment, 
tindré sempre als llavis la seva lloança. 

En ambient de pregària 
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La meva ànima es gloria en el Senyor; 
se n'alegraran els humils quan ho sentin. 
Tots amb mi glorifiqueu el Senyor, 
exalcem plegats el seu nom. 

 
CANT: El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant, 
            Ell m’ha estat la salvació, en ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por. 
 
3) “Els nostres fundadors i fundadores 
s'han sentit en si la compassió que 
embargava Jesús en veure la multitud 
com ovelles extraviades, sense pastor. 
Així com Jesús, mogut per aquesta 
compassió, va oferir la seva paraula, va 
curar als malalts, va donar pa per 
menjar, va lliurar la seva pròpia vida, 
així també els fundadors s'han posat al 
servei de la humanitat allà on l'Esperit 
els enviava, i de les més diverses 
maneres: la intercessió, la predicació 
de l'Evangeli, la catequesi, l'educació, 
el Servei als pobres, als malalts... la 
fantasia de la caritat no ha conegut límits i ha estat capaç d'obrir innombrables sendes per 
portar el alè de l'Evangeli a les cultures i als més diversos àmbits de la societat.” 
 
Et donem gràcies, Senyor, perquè ens has despertat tantes vegades la compassió, aquella 
mateixa que sentia el Senyor Jesús... una compassió que ens ha estimulat per ser creatius 
en el servei als més pobres... 
Et donem gràcies perquè la fantasia de la caritat no ha conegut límits... 
 
TOTS/ES: 

El Senyor escolta el pobre que l'invoca, 
i el salva de tots els perills. 
Tasteu i veureu que n'és, de bo, el Senyor; 
feliç l'home que s'hi refugia! 

 
LECTURA: la crida als primers deixebles... (Mc 1,16-20) 
Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes 
a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els digué:  
--Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes. 
Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. 
Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca 
repassant les xarxes, i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els 
jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús. 
 
PAUSA 
 
4) “Viure el present amb passió és fer-se «experts en comunió», «testimonis i artífexs 
d'aquell projecte de comunió que constitueix el cim de la història de l'home segons Déu». 
En una societat de l'enfrontament, de difícil convivència entre les diferents cultures, de la 



  

7 
 
 

prepotència amb els més febles, de les desigualtats, estem cridats a oferir un model concret 
de comunitat que, a través del reconeixement de la dignitat de cada persona i del compartir 
el do que cadascú porta amb si, permet viure en relacions fraternes. Sigueu, doncs, dones 
i homes de comunió, feu-vos presents 
amb decisió allà on hi ha diferències i 
tensions, i sigueu un signe creïble de la 
presència de l'Esperit, que infon en els 
cors la passió que tots siguin u (cf. Jn 
17, 21). Viviu la mística de la trobada: 
«la capacitat d'escoltar, d'escoltar les 
altres persones.” 
 
Et demanem, Senyor, que ens ajudis a 
ser ‘experts en comunió’, que, com 
deia sant Francesc d’Assís, on hi hagi 
odi, hi posi amor, que on hi hagi ofensa, hi posi perdó... 
Et demanem, Senyor, que ens ajudis a viure la ‘mística de la trobada’, dins la nostra 
estimada Església, i en el nostre món... 
 
TOTS/ES: 

Tu, Senyor, ets indulgent i bo, 
ric en l'amor per a tothom qui t'invoca. 
Senyor, escolta la meva pregària, 
escolta la meva súplica. 

 
CANT: L’ajuda em vindrà del Senyor, del Senyor, el nostre Déu, 
            que ha fet el cel i la terra, el cel i la terra. 
 
5) “Abraçar el futur amb esperança vol ser el tercer objectiu d'aquest Any. Precisament en 
aquestes incerteses, que compartim amb molts dels nostres contemporanis, s'aixeca la 
nostra esperança, fruit de la fe en el Senyor de la història, que segueix repetint: «No tinguis 
por, que jo sóc amb tu» (Jr 1,8). 
L'esperança de què parlem no es basa en els números o en les obres, sinó en aquell en qui 
hem posat la nostra confiança (cf. 2Tm 1,12) i per a qui «res és impossible» (Lc 1,37). 
Aquesta és l'esperança que no defrauda i que permetrà a la vida consagrada seguir escrivint 
una gran història en el futur, al qual hem de seguir mirant, conscients que cap a ell és on 
ens condueix l'Esperit Sant per continuar fent coses grans amb nosaltres.” 
 
Et demanem, Senyor, que ens donis, avui, una mirada esperançada, una mirada confiada, 
davant els problemes i les dificultats que ens podrien espantar... 
Et demanem, Senyor, que et valguis de nosaltres, pobres i limitades persones, per seguir 
escrivint una gran història del teu amor en el futur... 
 
TOTS/ES: 

De tot cor enalteixo el Senyor, 
amb els justos davant el poble. 
Les obres del Senyor són grans: 
qui les estima les contempla. 
La seva gesta és gloriosa i esplèndida, 
la seva bondat dura per sempre. 
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6) “Que sigui sempre veritat el que vaig dir una vegada: «On hi ha religiosos hi ha alegria». 
Estem cridats a experimentar i demostrar que Déu és capaç de satisfer els nostres cors i 
fer-nos feliços, sense necessitat de buscar la nostra felicitat en un altre costat; que 

l'autèntica fraternitat viscuda a les nostres comunitats alimenta la nostra alegria; que la 
nostra entrega total al servei de l'Església, les famílies, els joves, la gent gran, els pobres, 
ens realitza com a persones i dóna plenitud a la nostra vida.” 
Et demanem, Senyor, que omplis el nostre cor de la teva alegria... una alegria que només 
Tu pots donar-nos per omplir el nostre cor... 
Et demanem finalment, Senyor, que la nostra fraternitat i la nostra entrega la visquem 
sempre amb una alegria contagiosa, que arribi als extrems més foscos del nostre món... 
 
TOTS/ES: 

Canteu al Senyor un càntic nou, 
que el lloïn reunits els qui l'estimen! 
Que lloïn el seu nom, que el lloïn tot dansant 
i acompanyin els cants amb els tambors i les cítares. 
Perquè el Senyor estima el seu poble 
i corona de triomf els humils. 
 

PARENOSTRE 
 
CANT: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum... 
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Trobada Conferència Episcopal Tarraconense – Unió de Religiosos de Catalunya 
Any de la Vida Consagrada - 28 de gener 2015 – Seminari Conciliar 
 
Benvolguts Srs. Bisbes de les diòcesis catalanes 
Benvolguts germans i germanes superiors majors o delegats de les Congregacions que 
tenen presència a Catalunya. 
 
En primer lloc vull dir que estem molt contents i agraïts d’aquesta trobada que, en aquest 
Any de la Vida Consagrada, expressa la comunió de l’Església en la seva diversitat de 

carismes i ministeris, entre els 
quals especialment el de la vida 
religiosa. Sentim en aquest acte 
que els Bisbes de Catalunya 
responeu a la crida que el Papa 
feia als Bisbes de l’Església 
universal en la seva carta amb 
motiu d’aquest Any: crida a “acollir 
cordialment i amb alegria la Vida 
Consagrada com un capital 
espiritual per al bé de tot el Cos de 
Crist, no una realitat aïllada o 
marginal, sinó una realitat que hi 
pertany íntimament, que és al cor 
de l'Església com a element 
decisiu de la seva missió, ja que 
expressa la naturalesa íntima de la 

vocació cristiana i la tensió de tota l'Església Esposa cap a la unió amb l'únic Espòs”. 
 
Tal com heu expressat en la vostra carta amb motiu d’aquest Any de la Vida Consagrada, 
que us agraïm de cor, així com les glosses dominicals, ens afegim al “magníficat” al Senyor 
per tot el bé que al llarg de la història de l’Església a casa nostra ha realitzat a través dels 
nostres Instituts i Ordes, malgrat les nostres limitacions. Com bé dieu en l’escrit esmentat 
és gran la quantitat i diversitat de comunitats religioses presents a les nostres Esglésies 
diocesanes. Un bon nombre d’elles tenen els seus orígens a Catalunya i d’altres s’hi han 
anat establint i arrelant des de temps antics. Cal també agrair a Déu el testimoni de santedat 
de tants homes i dones consagrats, els nostres fundadors i fundadores entre ells, que han 
marcat sens dubte la fe del nostre poble. També és un gran motiu de reconeixement el 
testimoni i la tasca de tants i tants  missioners i missioneres de casa nostra que han lliurat 
la seva vida en altres zones del món. Finalment volem agrair Déu pels laics i laiques que 
en gran nombre comparteixen el nostra carisma i la nostra missió. 
 
Seguint el propòsit fixat per aquesta trobada, us de dir en nom de les Congregacions i Ordes 
que represento que ens sentim positivament motivats i recolzats, però també interpel·lats, 
per la crida a la conversió pastoral de l’Església que ens fa el Papa Francesc i que vosaltres 
heu secundat. La seva carta en l’inici de l’Any de la Vida Consagrada, com la vostra en 
plena sintonia, ve a concretar en la Vida Consagrada aquesta conversió i el discerniment 
que comporta. 

Intervenció del P. Màxim Muñoz, president de l’URC 
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Voldríem fer un repàs de les crides-interpel·lacions que els religiosos i religiosos sentim 
més urgents i en les quals hi estem ja treballant. Aquestes crides les veiem ben expressades 
simbòlicament en la imatge del vi nou en bots nous utilitzada pel Papa i recollida també per 
vosaltres. Inspirà també l’important Congrés de Vida Religiosa celebrat a Catalunya l’any 
1995 sota el lema “El que és nou demana novetat”. Diu el Papa: “Convé discernir la qualitat 
i el gust del «vi nou» que hem recollit en aquests darrers temps de renovació de la Vida 
Consagrada  en l’Església  i avaluar  les actuals  institucions,  per  si  són prou adequades 
per a contenir aquest «vi nou». 
 
La primera gran crida que sentim és a discernir la qualitat i el gust del vi nou, que no es 
refereix a altra cosa que a la qualitat de la nostra vida i el nostre testimoni joiós de seguiment 
del Crist com a consagrats. El Papa no para de repetir-nos que espera de nosaltres que 
siguem testimonis de la joia de l’evangeli, que prové de experiència de Déu, única capaç 
d’omplir a vessar els nostres cors i fer-los feliços. Una experiència joiosa que s’alimenta de 
la nostra vida fraterna en comunitat i de la nostra entrega total al servei de l'Església, les 
famílies, els joves, la gent gran, els pobres.  

 
Som ben conscients que tot el Poble de Déu i la societat on vivim arrelats necessita que els 
consagrats i les consagrades siguem ben fidels als carismes rebuts i a les promeses fetes 
en la nostra professió, i que donem un testimoniatge autèntic i creïble de la nostra fe i del 
nostre amor. 
 
Les interpel·lacions del Papa són molt directes i ens obliguem a preguntar-nos: realment 
l’evangeli és la nostra regla absoluta de vida? A més de llegir-lo i meditar-lo, el vivim amb 
la radicalitat i sinceritat que s’escau a la nostra vocació? És el vademècum per a la nostra 
vida quotidiana i per a les opcions que estem cridats a prendre? ¿és realment Jesús el 
primer i únic amor de la nostra vida, tal i com ens hem proposat quan professem els nostres 
vots? La compassió pels altres, que és el motor poderós de Jesús i dels nostres fundadors, 
és també el motor de la nostra creativitat i lliurament generós a les obres pròpies de la 
nostra Congregació? 
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Són interpel·lacions que no deixem de fer-nos a nivell personal i comunitari, en els nostres 
capítols generals i provincials, i en les nostres trobades a diversos nivells. Puc dir que en 
els darrers anys la revitalització espiritual ha estat una de les prioritats de les nostres 
Congregacions i Ordes, 
perquè ens adonem de la 
seva extrema importància 
donades les condicions 
difícils en què hem de 
viure la nostra 
consagració i la necessitat 
que té el nostre món de 
testimonis de Déu. 
 
Una segona crida 
vinculada a aquesta és a 
viure amb esperança 
aquests moments de 
pobresa i feblesa. Ens 
resulten reconfortants les 
paraules del Papa quan 
ens diu “enfront de les 
dificultats que afronta la 
Vida Consagrada, que compartim amb molts dels nostres contemporanis, s’aixeca la nostra 
esperança fruit de la fe en el Senyor de la història, que segueix repetint: «No tinguis por, 
que jo sóc amb tu» (Jr 1,8)”. Hem de superar la temptació dels números i de l’eficiència, de 
confiar només en les pròpies forces, fermament convençuts que la font de la nostra 
confiança és la fe en el nostre Déu, per al qual res no és impossible . 
 
També ens indica la “punta profètica” d’aquest testimoni de ser forts en la feblesa, immersos 
com estem en una societat que ostenta el culte a l'eficiència, a l'estat pletòric de salut, a 
l'èxit, i que margina els pobres i exclou els «perdedors». Volem poder dir com Sant Pau: 
«Quan sóc feble és quan sóc realment fort » (2Co 12,10). 
 
Vida fraterna en comunitat 
 
La tercera gran crida, molt repetida, és a refermar i revitalitzar el nostre testimoni de vida 
comunitària, molt específic de la vida religiosa i monàstica dins de la Vida Consagrada. El 
Papa i vosaltres ens crideu a ser «experts en comunió», signes creïbles de la presència de 
l’Esperit que crea unitat en llocs on hi ha diferències i tensions, a viure la mística de la 
trobada, «la capacitat d'escoltar, d'escoltar les altres persones. La capacitat de cercar junts 
el camí, el mètode». 
 
En una societat marcada per l’enfrontament, la difícil convivència entre cultures, la 
prepotència amb els més febles, les desigualtats, és gran la necessitat d’oferir al món un 
model concret de comunitat fraterna, basat en el reconeixement de la dignitat de cada 
persona i del compartir el do de cadascú, la “mística del viure junts” a la qual tan sovint fa 
referència el Papa. 
 
Aquesta crida ens exigeix treballar amb seriositat perquè l'ideal de fraternitat perseguit pels 
fundadors i fundadores creixi en els més diversos nivells, com en cercles concèntrics, 
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començant per la pròpia comunitat, que és on cal practicar sobretot la comunió i la caritat. 
El Papa ha alertat més d’una vegada del mal que ens fan la crítica, la xafarderia, l'enveja, 
la gelosia, els antagonismes i, per contra, ha subratllat la importància de buscar l'acollida i 
l'atenció recíproca, practicant la comunió de béns materials i espirituals, la correcció 
fraterna, el respecte envers els més febles... Especialment en les nostres comunitats, que 
cada vegada són més plurals a nivell de cultures, edats i mentalitat, hem de maldar perquè 
cadascú s’expressi, sigui acceptat amb els seus dons específics, se senti plenament 
corresponsable. 
 
Sabem per experiència, i el Papa ho recorda també com a religiós, que la vida en comunitat 
no sempre és fàcil, però, malgrat aquestes dificultats, és on estem cridats a créixer en la 
misericòrdia, la paciència i la caritat. 
 
També hem de dir que aquest repte del testimoni comunitari el tenim ben present i l’estem 
treballant. Som ben conscients que forma part essencial de la vida religiosa i necessitem 
viure’l i fer-lo visible molt més, enfortint les bases teologals i no simplement humanes de les 

nostres relacions fraternes, 
aprofundint-les tot oferint 
espais d’escollida fraterna, 
replantejant millor els llocs 
on s’ubiquen les nostres 
comunitats, etc. 
 
Les crides que he esmentat 
fins ara, que afecten al 
testimoniatge personal i 
comunitari de la nostra vida, 
tenen una directa relació 
amb la imatge d’Església 
missionera que vol impulsar 
el Papa, una Església que 
creixi no per proselitisme, 
sinó per l’atracció que 
suscita un seguiment joiós 

de Crist. L’Evangeli arribarà més clarament als nostres contemporanis per la joia i la bellesa 
del nostre testimoniatge que no pas per l’eficiència i el poder dels mitjans que utilitzem, o 
les boniques campanyes que muntem. Això val també per a l’atracció de noves vocacions 
al nostre estil de vida. 
 
Profecia 
 
El Papa també insisteix molt en un altre element que forma part de la qualitat del bon vi de 
la vida consagrada: la seva essència profètica, com una forma del seguiment de Jesús. I 
en aquesta línia ens demana “despertar el món”, “ser profetes com Jesús ha viscut en 
aquesta terra... Un religiós mai no ha de renunciar a la profecia”. Com a profetes el Papa 
subratlla que rebem de Déu la capacitat d'observar la història en la qual vivim, i d'interpretar 
els esdeveniments, de conèixer Déu i alhora conèixer els homes i dones, els nostres 
germans i germanes. És una altra manera d’expressar aquell lema de l’important Congrés 
de la vida religiosa celebrat a Roma el 2004: “Passió per Crist, passió per la humanitat”. 
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Ens pertoca de forma especial discernir i denunciar el mal sense por, amb llibertat, i estar 
de part dels pobres i dels indefensos, com Déu mateix hi està. 
El Papa també ens invita a mantenir vives les utopies, però sense renunciar a “avançar-les” 
en llocs on es visqui la lògica del do, de la fraternitat, de l'acollida de la diversitat, de l'amor 
mutu. En definitiva, ser llevat d’una “ciutat” inspirada en l’Evangeli. Una manera ben bonica 
d’expressar la dimensió “escatològica” que sempre ha caracteritzat la vida religiosa. 
 
Els bots nous 
 
Un segon bloc de crides-interpel·lacions tenen a veure amb els bots nous en què hem de 
posar avui el vi nou del nostre testimoniatge. Certament testimoniatge i acció apostòlica no 
els podem separar, formen el tot de la nostra “missió” en l’Església i en el món. Perquè, 
com bé dieu en la vostra carta “el treball en els pobles i els barris, als hospitals, escoles, 
universitats i altres institucions importants de la societat no neix únicament d’una ètica 

racional fonamentada en els drets 
humans i l’altruisme, sinó que  
s’inspira i participa  del seguiment  de  
Jesús viscut en la comunió de 
l’Església, que sap pouar en les fonts 
espirituals i comunicar als nostres 
germans i germanes tant de bé rebut”. 
 
«Cal servir el vi nou en bots nous», 
aconsella als consagrats el papa 
Francesc. Convé avaluar  les actuals  
institucions,  per  si  són prou 
adequades per a contenir aquest «vi 
nou». Ens recorda també que «no 
hem de tenir por de deixar els ‘bots 
vells’, i renovar  els hàbits  i  

estructures  que,  en  la  vida  de  l’Església,  i  per  tant,  també  en  la  Vida Consagrada, 
ja no responen al que Déu ens demana avui perquè el seu Regne avanci en el món». En 
definitiva es tracta del discerniment sobre la fidelitat a la missió que ens ha estat confiada: 
els nostres ministeris, les nostres obres, les nostres presències, ¿responen a allò que 
l'Esperit ha demanat als nostres fundadors, són adequats per a assolir, en la societat i en 
l'Església d'avui, la finalitat que ells perseguien? 
 
Les diverses Congregacions i Ordes som ben conscients de la necessitat d’un profund 
discerniment sobre les nostres presències, obres i organització, per la humana resistència 
al canvi, però també perquè ha canviat notablement el nombre de membres i la configuració 
de les nostres comunitats i organismes, i perquè també ha canviat radicalment el context 
socioreligiós, tant pel que fa a la relació amb la fe cristiana com amb les necessitats en els 
àmbits en què treballem (educatiu, sanitari, social, cultural...). Portem força anys fent una 
revisió molt seriosa, nosaltres sols i amb els laics que comparteixen la nostra espiritualitat i 
missió, però creiem que hem de fer un pas qualitatiu en el discerniment, especialment en 
l’àrea europea. 
 
El gran criteri i impuls que ofereix el Papa a tota l’Església i especialment als consagrats és 
superar l’autorreferencialitat per anar a les perifèries d’una humanitat que espera: persones 
que han perdut tota esperança, famílies en dificultat, nens abandonats, joves sense cap 
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futur, malalts i ancians abandonats, rics farts de béns i amb el cor buit, homes i dones a la 
recerca del sentit de la vida, assedegats de la realitat divina... 
El Papa, a més fa crides molt concretes a:  
- oferir gestos concrets d'acollida als refugiats, de proximitat als pobres, de creativitat en la 
catequesi, en l'anunci de l'Evangeli, en la iniciació a la vida d'oració. 
- alleugerir les estructures 
- reutilitzar les grans cases a favor d'obres més d’acord amb les necessitats actuals 
d'evangelització i de caritat 
- adaptar les obres a les noves necessitats. 
 
Vosaltres també ens oferiu en la vostra carta alguns criteris a seguir en aquesta difícil tasca, 
a més de subratllar la dimensió universal que ens caracteritza:  
- l’originalitat evangèlica de les opcions, 
- la fidelitat al carisma, 
- la primacia del servei, 
- l’atenció als més petits i fràgils, 
- i el respecte per la dignitat de la persona.  
I encara ens indiqueu dos camps que considereu especialment importants: el primer és el 
camp de l’educació, en el qual ens encoratgeu, citant el Vaticà II, a “oferir una educació que 
sigui essencialment evangelitzadora, 
animada de l’esperit evangèlic de 
llibertat i de caritat”, tenint en compte 
que avui les nostres escoles, 
sobretot en el tema de la fe, són en 
bona part perifèria i frontera. I el 
segon àmbit és el de l’espiritualitat. 
Ens inviteu a respondre a l’anhel 
notable d’espiritualitat que hi ha en 
molts sectors de la societat. En 
concret, ens animeu a treballar i 
aprofundir en l’autèntica pregària 
cristiana, en les nostres tradicions i 
estils espirituals, ben fonamentats en 
l’Evangeli,  per  tal que  la proposta  
cristiana  es faci present  de  forma 
humil  però  alhora  més entenedora i accessible per a les noves generacions. 
 
No hi ha dubte que ens inviteu a un exercici exigent però apassionant, que volem fer amb 
tota l’Església per tal que junts puguem esdevenir l’Església en sortida cap a les perifèries 
que somia el Papa Francesc: perifèries socials, existencials, culturals, espirituals... En això 
la Vida Religiosa pot oferir un bon servei com a punta de llança. Podeu comptar-hi en els 
plans pastorals diocesans i interdiocesans.  
 
Camí de la comunió i col·laboració 
 
Finalment volem fer referència a una altra crida, aquesta més transversal, que ens feu tant 
el Papa com vosaltres, que és la crida a la intercongregacionalitat, no només per motius 
d’eficàcia, sinó per donar un “testimoni profètic d’esperança” vivint la comunió i la trobada 
entre diferents carismes i vocacions, superant l’aïllament, el comptar amb les pròpies forces 
per obrir-nos a la trobada, el diàleg, l'escolta, l'ajuda mútua, la col·laboració. 
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El Papa ens invita a “sortir amb més valor del propi Institut per desenvolupar junts en l'àmbit 
local i global, projectes comuns de formació, evangelització, intervencions socials”; i 
vosaltres ens indiqueu que “per afrontar la missió evangelitzadora avui, els consagrats, a 
més de la sempre necessària conversió personal, esteu cridats a enfortir –com alguns ja 
estan fent–  la comunió entre congregacions i instituts amb carismes semblants per ajudar-
se a mantenir obres i missions”. 
 
Aquest dinamisme de sortida, que ens preserva de la malaltia de l’autoreferencialitat, no es 
limita a l’obertura a les altres Congregacions i Ordes, sinó que ens ha de portar també, en 
paraules del Papa, a “buscar una sincera sinergia entre totes les vocacions en l'Església, 
començant pels preveres i els laics”, així com a «fomentar l'espiritualitat de la comunió... en 
la comunitat eclesial mateixa i més enllà encara dels seus confins». 
 

Certament que aquest treball de col·laboració entre diverses Congregacions el valorem 
molt i l’intentem potenciar des de l’URC. Ja en tenim experiències molt positives, com 

l’Associació i 
escola CINTRA i la 
Fundació Benallar, 
promogut per més 

de 30 
Congregacions. 

Però veiem mo lt 
clar que hi hem de 

fer passes més 
decidides i 
coratjoses.  

 
Sentim també la 
crida a un treball 
de comunió més 

intensa en les 
esglésies 

diocesanes i 
també en 

l’Església de 
Catalunya.  

 
Certament que, com dieu, podem constatar “la bona entesa i afecte dels religiosos i 
religioses amb els Bisbes, preveres i diaques”. Cal esmentar en aquest sentit el SIRBIR 
(Secretariat Interdiocesà de relació Bisbes-Religiosos) i les trobades bianuals de la Junta 
Directiva ampliada de l’URC amb els Bisbes de la CET. És també un dels fruits de la 
renovació conciliar. Sobre aquesta base hem d’anar trobant els instruments més adients 
per aprofitar millor la riquesa i varietat de i col·laborar ens els projectes pastorals diocesans 
des del respecte pels carismes diversos, superant la temptació dels uns a fer la seva 
“capelleta” i dels altres a ”assimilar-nos” als laics o als preveres diocesans. Els reptes que 
tenim, prou seriosos i radicals, no els podem plantejar per separat, necessiten de l’aportació 
de tots els carismes i ministeris: la crisi vocacional que compartim, la connexió amb les 
noves generacions, la lluita contra l’exclusió i la pobresa, la comunicació creïble i 
significativa del missatge cristià en la societat actual, el diàleg fe-cultura... 
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Conclusió 
 
Per acabar i com a conclusió, volem agrair i aprofitar les crides i orientacions per al nostre 
discerniment que rebem del Papa Francesc i de vosaltres. En bona part es refereixen a 
reptes importants que fa temps estem afrontant en els nostres capítols provincials i generals 
i en cercles de reflexió de tota mena, també amb els laics que se senten “família carismàtica” 
amb nosaltres o que són importants col·laboradors a quasi totes les nostres obres. 
L’important discerniment que hem de fer certament l’hem de fer en connexió amb tota 
l’Església, sota la vostra guia, encoratjament i orientació de pastors. 
 
Sabem que us feu càrrec que la resposta a aquestes crides i interpel·lacions no és fàcil, 
perquè es tracta de ressituar-nos en un context eclesial i social radicalment diferent al dels 
darrers segles. De tant en tant patim conjuntament amb vosaltres moments molt dolorosos, 
com quan hem de tancar una comunitat o una obra, o moments delicats com quan 
reconfigurem les nostres províncies i en alguns casos les cúries deixen d’estar a Catalunya 
per desplaçar-se normalment a Madrid. A vegades ens preguntem si seria possible, en la 
dinàmica de la comunió i la col·laboració, posar-nos d’acord entre les Congregacions i amb 
els Bisbats, per no tancar les comunitats en les mateixes zones i poder entre tots arribar a 
la major presència possible de la vida religiosa en el nostre territori. 
 

 
 
En tot cas en aquesta conversió pastoral demanada pel Papa, volem que aquest Any de la 
Vida Consagrada representi per a nosaltres un kairós, una providencial oportunitat per ser 
vi de qualitat posat en els bots nous que ens demana l’Esperit, fent un pas qualitatiu en el 
procés de discerniment, de forma que puguem impulsar una Església en sortida i oferir a 
les noves generacions projectes engrescadors de vida i de. En això comptem molt amb el 
vostre guiatge, pregària i encoratjament. 
 
 
 
P. Màxim Muñoz Duran, claretià 
President de l’URC 
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Homilia del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, en la 
Trobada de Bisbes i Provincials religiosos. Seminari Diocesà de Barcelona, 28 de 
gener de 2015. 

 
Estem aplegats tots nosaltres entorn de la taula de la Paraula de Déu i del Cos i de la Sang 
del Senyor mort i ressuscitat, com a expressió del nostre amor mutu i de la comunió que 
enriquim també amb aquesta celebració de l’Eucaristia. Estem contents per aquest Any de 
la Vida Consagrada que el nostre estimat Papa Francesc vol que celebrem a tota l’Església. 

Amb l’Eucaristia que celebrem volem donar gràcies a Déu per la riquesa dels vostres 
carismes que el Senyor va donar als vostres estimats fundadors i fundadores i que amb les 

vostres vides de 
persones consagrades 
esteu vivint i donant 
molts fruits per tal que 
l’Església una i única de 
Crist i cadascuna de les 
Esglésies diocesanes 
puguin realitzar més i 
millor la missió que Crist 
vol que assoleixin. 

El Papa Francesc en el 
seu document 
programàtic Evangelii 
gaudium us crida a tots 
vosaltres a “recuperar el 
frescor original de 
l’Evangeli”, per tal de fer 
brollar “nous camins, 
mètodes creatius, altres 

formes d’expressió, signes més eloqüents, paraules carregades de renovat significat per al 
món actual” (EG, 11). 

El Papa ens crida a una pastoral en clau de missió amb audàcia i creativitat (cf. EG, 33), i 
demana expressament fer la proposta evangelitzadora des del cor de l’Evangeli, el nucli del 
qual és la misericòrdia. Aquest nucli és la font de la que brolla l’alegria que ha d’acompanyar 
sempre l’evangelitzador i l’evangelitzadora i, per això, l’Església ha de ser i ha d’aparèixer 
com a portadora d’aquesta experiència de misericòrdia. 

Són molt boniques les paraules que us diu el Papa Francesc amb motiu d’aquest Any: “Volia 
dir-vos una paraula, i la paraula és l’alegria. Sempre on estan els consagrats i les 
consagrades, sempre hi ha alegria”. És l’alegria, la joia, la vocació rebuda de l’amor que el 
Senyor us té i us manifesta, de la felicitat de la vostra vida de seguiment de Jesucrist 
obedient, cast i pobre. 

És l’alegria de la que ens ha parlat l’Evangeli que heu escoltat. Jesús ens ha dit a tots unes 
paraules que omplen de goig els nostres cors. Ens ha dit que ens estima tal com el Pare 
l’estima a Ell. Això significa moltíssim: El Pare estima el Fill des de tota l’eternitat i per a tota 
l’eternitat, infinitament (sense límits) i gratuïtament. Doncs d’aquesta mateixa manera Jesús 

Homilia del Cardenal en la trobada de Bisbes i Provincials 
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ens estima a tots els membres de la humanitat. Benvolguts i benvolgudes, ens hem de 
sentir estimats així pel Senyor, tenir-ne convicció i fins i tot sentir d’alguna manera aquest 
amor etern, infinit i gratuït de Déu a cadascú de nosaltres amb el nostre nom i cognom. 

Tanmateix Jesús ens ha dit encara més coses: ens diu que no som els seus servents, sinó 
els seus amics! Però, Senyor, nosaltres som creatures i, per tant, servents del nostre 
Creador. Però aquest no és el 
pensament del Senyor. I ens 
dóna les dues raons per les 
quals ens fa els seus amics: en 
primer lloc, ens ha comunicat 
tot el que ha sentit del seu 
Pare, no hi ha secrets entre els 
amics, si entre l’amo i el 
servent. I, en segon lloc, som 
els seus amics perquè estimem 
els germans. 

Jesús ens dit més coses 
encara en aquest fragment: 
ens ha dit que ha estat Ell qui 
ens ha escollit, i no hem estat 
nosaltres qui l’hem escollit. Ell 
ha tingut la iniciativa, ell que 
ens ha conegut, pensat i estimat des de tota l’eternitat, és qui ens ha escollit. Malgrat les 
nostres mancances, pecats i limitacions. Malgrat les nostres incoherències en viure els 
nostres compromisos baptismals i de vida ministerial i consagrada. 

Ens ha escollit a tots, en primer lloc, perquè confia en nosaltres, malgrat el que hem dit. És 
una confiança fruit de l’amor que ens té, més que la que els pares tenen els seus fills perquè 
són els seus fills. I, en segon lloc, ens ha escollit per a la vida ministerial, per a la vida 
consagrada per tal que anem i donem fruit. El Senyor ens envia a evangelitzar, a anunciar 
Jesús i el seu Evangeli, per a ser testimonis del Crist mort i ressuscitat amb la nostra vida i 
amb les nostres paraules. Va escollir els vostres fundadors i fundadores i els va enviar amb 
el carisma que els hi ha atorgat per donar ells i tots els que viviu el respectiu carisma molts 
fruits de bones obres per tal que els homes i dones donin glòria a Déu. 

Jesús ens manifesta que ens ha dit aquestes coses per tal que la seva alegria estigui en 
nosaltres i la nostra alegria sigui ben plena. Aquest és l’autèntic fonament de l’alegria que 
Jesús ens dóna i el Papa ens demana que la visquem sempre, siguin quines siguin les 
situacions personals i comunitàries de la nostra vida. 

Molt estimats i molt estimades, aquest any que l’Església us dedica ha de ser per valorar 
tots els membres del poble de Déu la vocació a la vida consagrada i per agrair-vos tot el 
que feu al servei de les persones, les famílies, els pobres, els necessitats, de l’Església 
diocesana i la societat ¿Què seria la nostra societat, les nostres ciutats i pobles, sense la 
vostra presència i el vostre servei en el camp de l’espiritualitat, de la vellesa, de la cultura, 
de l’ensenyament, dels pobres, dels malalts, etc.? Seria una societat molt buida. Gràcies 
per tot el que sou i feu. 

Aquest any hem de valorar i agrair els sants fundadors i les santes fundadores que han 
marcat la nostra terra i que reberen el carisma de l’Esperit Sant per tal de respondre als 
nous reptes i necessitats que es presentaven en la societat. Aquests diferents carismes han 
enriquit i enriqueixen l’Església, com les flors engalanen els jardins. Les nostres Esglésies 
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diocesanes amb tots els seus membres i realitats eclesials – parròquies, arxiprestats, 
moviments, etc. – us ho agraïm moltíssim. I us demanem que sigueu sempre molt fidels al 
carisma que viviu perquè la societat d’avui valora molt el testimoniatge de la vida i 
l’evangelització és molt necessària i molt urgent. El Papa Francesc ha dit als consagrats i 
consagrades i als preveres: “No tingueu por de mostrar l’alegria d’haver respost a la crida 
del Senyor, a la seva elecció d’amor, i de testimoniar el seu Evangeli en el servei de 
l’Església”. 

 

Ens encomanem a la Mare de Déu, ella que va dir sí a la invitació de Déu i que va mantenir 
sempre amb radicalitat i generositat el seu compromís al Senyor, acompanyant com a mare 
amorosa al Fill de les seves entranyes virginals, al peu de la Creu. Que durant aquest Any 
de la Vida Consagrada imitem Maria repetint el nostre si inicial. Amén. 

 

 

 

(Jordi Llisterri –CR-  29/01/2015) “Els reptes que tenim, prou seriosos i radicals, no els 
podem plantejar per separat, necessiten de l’aportació de tots els carismes i ministeris”. És 
una de les idees més compartides en la trobada que es va fer aquest dimecres dels bisbes 
catalans amb els provincials, abats, superiors i responsables dels instituts de vida 
consagrada a Catalunya. A l’Aula Magna del seminari de Barcelona van compartir una 
jornada amb els dotze bisbes catalans i una setantena de representants dels 6.000 
religiosos, i sobretot religioses, que hi ha a Catalunya. 

L’any de la vida consagrada, convocat pel papa Francesc, va motivar aquesta trobada. Tot 
i que la relació entre els religiosos i els bisbes catalans és constant, és l’acte més visible 
des del Congrés de la Vida Religiosa de 1991. L’exigent proposta de renovació pastoral del 
papa Francesc va centrar les reflexions inicials de la jornada de Màxim Muñoz, president 
de la Unió de Religiosos de Catalunya i provincial dels claretians, i del bisbe de Vic, Romà 
Casanova, delegat del Conferència Episcopal Tarraconense per a la vida consagrada. 

Els dos es van referir a l’Evangeli Gaudium –la carta del papa Francesc amb motiu de l’any 
de la vida consagrada– i a la carta que van adreçar els bisbes catalans als religiosos. I van 

Bisbes i religiosos: 

una trobada per visualitzar la necessària col•laboració 

http://www.catalunyareligio.cat/articles/63572
http://www.claret.cat/ca/llibre/alegreu-vos
http://www.catalunyareligio.cat/articles/65068
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coincidir en la “bona entesa” entre bisbes i religiosos, i en la necessitat de treballar junts per 
respondre a la renovació pastoral que demana el papa.  

Màxim Muñoz va insistir en què, si bé és moment de repensar les obres i dedicacions dels 
religiosos, sobretot és el moment de renovar el seu testimoni; un testimoni que pugui 
“despertar el món”. També va proposar passes més “decidides i coratjoses” concretes en 
la col·laboració entre els ordes religiosos presents a Catalunya. Romà Casanova va situar 
el repte conjunt en la necessitat de fer una oferta alternativa des de l’Església a “l’alegria de 
plàstic” o la “buidor interior” per tal que “la fe cristiana continuï sent significativa i servidora” 
a Catalunya. Una urgència conjunta en un moment en què la pregunta és “fins quan podrem 
mantenir la presència dels mossens” en alguns llocs. El bisbe va situar l’aportació que 
poden fer els religiosos en aquesta tasca sent “persones amb un únic temor: el de perdre 
l’amistat amb Déu”.  

A més d'aquestes intervencions inicials, la trobada matinal va tenir un espai de diàleg obert. 
Entre altres temes, es va plantejar com concretar més la bona entesa institucional en la vida 
de cada dia i en tots els sectors pastorals. 

En aquest vídeo podeu veure les imatges de la trobada i la valoració que en fa l’arquebisbe 
de Tarragona, Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense, i un dels 
membres de la junta de la Unió de Religiosos, Llorenç Puig, delegat dels jesuïtes a 
Catalunya. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/articles/67583 

 

 

Les Missioneres de la Institució Claretiana donem gràcies a Déu pel do de la vocació de la 
Maria Patricia Torres que va fer la professió perpètua el dia 31 de gener al Temple del P. 
Claret de Vic.  

Professió perpètua de Maria Patricia Torres 

Missioneres de la Institució Claretiana 
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Va presidir la cerimònia Mons. Romà Casanova, el P. Màxim Muñoz  i altres germans 
claretians 

Va estar acompanyada per la comunitat educativa del SAMC, 
la comunitat de la Parròquia Sant Miquel, diverses 
comunitats religioses, professors i companyes de la Universitat Abad Oliva,  professionals 
de l’Hospital  Psiquiàtric de Sant Joan de Déu, on ella fa les practiques, grup de voluntaris 
del Camp de Treball, i joves de confirmació així com un grup de paraguaians.   

Gràcies a tots els que ens heu acompanyat amb la vostra presencia i amb les vostres 
oracions, i us demanem que pregueu per la Maria Patricia i per les Missioneres de la 
Institució Claretiana perquè responguem amb disponibilitat i alegria al goig de sentir-nos 
cridades. 
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(Laura Mor –CR- 3/02/2015) L'Esperit bufa, però cal dialogar personalment amb el jove i 
ajudar-lo a interpretar allò viscut. És una de les principals conclusions de la segona jornada 
de la Vocalia de pastoral de joves i vocacional de la Unió de Religiosos de Catalunya que 
dissabte va aplegar una cinquantena de persones a l'Escola Vedruna-Àngels. Una qüestió 
d'especial interès en aquesta setmana que ha començat amb la Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada. 

El jesuïta Enric Puiggròs, 
responsable de pastoral vocacional 
de la Companyia de Jesús, va 
compartir la pròpia experiència 
congregacional pel que fa a 
l'acompanyament de joves i de forma 
especial en la dimensió vocacional. 
En la seva intervenció va dir que cal 
“incidir en la personalització, en la 
necessitat que el jove 
aprofundeixi”. D'aquesta manera, i 
conscient de les dificultats 
compartides entre els assistents pel 
que fa a la disponibilitat, Puiggròs va 
emplaçar-los a “garantir que el jove 

llegeixi bé les experiències viscudes”, i no caure en el perill “d'organitzar activitats una 
darrera l'altre” i “transformar-nos en mers gestors pastorals que oblidin el tu a tu”.  

Els participants –entre els quals, religioses, religiosos, laics enviats per congregacions, o 
membres dels equips de pastoral de les escoles– van dedicar un matí de reflexió conjunta 

“El progrés de la vida cristiana es juga en el tu a tu” 

http://pjv-urc.blogspot.com.es/
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a analitzar l'estratègia apostòlica que segueixen els jesuïtes en la promoció de vocacions, i 
a conèixer iniciatives concretes. El ponent va voler explicar que des de la companyia 
entenen “la promoció de vocacions no com anar vendre el producte de la pròpia Companyia 
de Jesús”, sinó que posen “la recerca vocacional en el context de tota vida cristiana que, si 
es viu autènticament, es formula la pregunta 'què vol el Senyor de mi?'”. 

“Atrinxerats en les nostres famílies religioses” 

La trobada va servir per consensuar diferents 
línies de futur. Una d'elles, alimentar el treball en 
xarxa en moltes de les accions pastorals dels 
membres de la URC. “Encara estem molt 
atrinxerats en cadascuna de les nostres famílies 
religioses”, ha explicat Enric Puiggròs, i també 
ha destacat que tanmateix “en l'àmbit de la 
pastoral de joves cada vegada són més 
freqüents les accions compartides i en xarxa.” 

En aquesta línia, es va plantejar la qüestió de 
“Com pot ajudar la URC aquest intercanvi?”. El 
secretari d'aquesta entitat, Lluís Serra, va 

reconèixer que cal millorar i no va tancar portes a fer de la URC un espai comú de trobada. 
Una proposta que facilitaria donar sortida a tota persona en recerca, encara que no sàpiga 
exactament com concretar la seva inquietud. 

El tarannà comunicatiu del papa Francesc també es va fer present en la trobada a mesura 
que els participants anaven confirmant la necessitat d'un llenguatge més natural: “Expressar 
la nostra experiència espiritual, no sols vocacional, sinó l'experiència cristiana, implica un 
llenguatge que no sigui 'afectat', sinó el de la gent a peu de carrer”. 

Canvis de fons 

Puiggròs, que està en contacte amb la URC i la CONFER –la Conferencia Española de 
Religiosos–, reconeix com els darrers anys s'està estenent una convicció: “La promoció de 
vocacions no ha de ser una 
finalitat en si mateixa”. Per aquest 
motiu, els participants de la 
matinal han de vigilar que “el desig 
de trobar vocacions davant 
l'escassedat de número no ens 
faci projectar angoixa per trobar 
nova gent”. 

En canvi, Puiggròs apel·la a 
“mostrar-se a la gent i a promoure 
una acció de personalització de la 
fe”. És a dir, a treballar perquè es 
puguin donar les condicions per 
fer efectiva “la demanda de 
gratuïtat de l'Esperit, que és qui va actuant i cridant els joves”. 

Així, hi ha cada vegada més consens en què “el progrés de la vida cristiana es juga és en 
el tu a tu”. I això implica que les ordes i les congregacions han de triar: “No pots invertir tant 
de temps en muntar activitats i en canvi has de dedicar més temps a parlar amb la gent”, 
va concretar el jesuïta. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc


  

24 
 
 

Aquest seguit de propostes estratègiques se sumen al fet que s'està produint “un augment 
objectiu de gent que està a la recerca” i que és “igualment clar” que la gent no busca 
“explícitament i de forma automàtica l'església catòlica com una resposta única, sinó que 
va buscant”. Per això, des de la Companyia de Jesús es creu que “ens hem de posar les 
piles, per mostrar-nos còmodament amb altres possibilitats, per dir 'nosaltres creiem que el 
crist i la manera de viure'l en la comunitat cristiana i catòlica té sentit'”. 

Agendes plenes, un perill en la crida vocacional 

La jornada convocada per la URC va servir també per posar sobre la taula el risc que molts 
religiosos –especialment els de 
mitjana edat– “es trenquin” si no 
vigilen “a l'hora de triar a què 
dediquem els esforços. Perquè són 
tantes les necessitats que tothom ens 
estira”, ha recordat Puiggròs i ha 
recomanat “discreció i sentit comú” a 
l'hora d'escollir què fer. També ha fet 
aquesta lectura de la problemàtica 
exposada: “Com d'atractiva pot ser la 
vida d'un religiós que té una agenda 
que fa més por que no admiració? 
Quin to de vida podem transmetre?”. 

Els assistents, en el moment 
d'abordar aquest punt, van voler tocar 

de peus a terra i van acceptar que “el món és com és i hem de saber-hi viure. Viure amb 
sentit en un món que corre és un repte que podem seguir assumint si Déu ens hi ajuda”. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/progres-vida-cristiana-es-juga-en-

tu-a-tu 

 

 
El santuari ha assolit la xifra màxima d'almenys els últims dotze anys, malgrat la davallada 
que ha experimentat el mercat rus 

REGIO 7 30.01.2015 | 07:21 

DAVID BRICOLLÉ | MANRESA Montserrat ha tancat el 2014 amb una dada rècord que 
referma el massís i el santuari entre els grans pols d'atracció turística de Catalunya. 
Pràcticament 2,4 milions de turistes, xifra que supera totes les registrades com a mínim des 
del 2002 (any des del qual es fa un control més exhaustiu dels visitants que hi accedeixen). 

En concret, l'any passat Montserrat va rebre un total de 2.396.998 visitants, el que suposa 
un increment del 2,24% respecte de l'anterior, que ja havia estat el millor d'aquest període. 
De fet, el 2013 va ser el primer any des que es porten a terme aquests registres que es va 
arribar als 2,3 milions. Per entendre el creixement que ha experimentat el turisme al santuari 
al llarg d'aquests 12 anys, cal subratllar que entre el 2002 i el 2010 el balanç anual es va 
tancar sempre just per sobre dels 2 milions, i encara dues vegades no es va arribar a 
aquesta xifra (el 2003 i el 2009). 

Montserrat tanca el 2014 amb un rècord de visitants, molt a prop dels 

2,4 milions 
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De dreta a esquerra: Llorenç Puig, jesuïta; Mª Eulàlia Freixas, concepcionista i 
vicepresidenta; Agustí Borrell, carmelita descalç; Mª Rosas Masferrer, religiosa de sant 
Josep de Girona; Màxim Muñoz, claretià i president; Pilar Rovira, missioneres de la 
Institució Claretiana; i Lluís Serra, marista i secretari general. 

 

 

 

 

TELEVISIÓ 

Mireia Rourera  

entrevista al P. Màxim Muñoz  

en el programa Religions. 

02/02/2015 Religions (17.31-17.52) 

 

http://www.elpuntavui.tv/video.html?view=video&video_id=118680469 

La Junta Directiva de l’URC el dia de la trobada CET-URC 

El P. Màxim Muñoz entrevistataTV ElPuntAvui 
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REUNIÓ N. 213 (primera part) 
Els dies 27 i 28 de gener de 2015 ha 
tingut lloc la reunió n. 213 de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET). La reunió ha estat presidida 
per Mons. Jaume Pujol Balcells, 
arquebisbe metropolità de Tarragona 
i primat, i hi han assistit tots els seus 
membres. 

La reunió s’ha iniciat a la ciutat de 
Terrassa, i concretament en el 

conjunt de les Esglésies de Sant Pere, La Seu d’Ègara, per tal de commemorar el 1400 
aniversari del Concili Tarraconense d’Ègara, ja que la diòcesi de Terrassa té una profunda 
vinculació amb aquella diòcesi que existí als inicis del cristianisme en el mateix territori i que 
subsistí fins a començaments del segle VIII. 

A l’Església de Santa Maria (antiga catedral), els bisbes han fet la pregària de l’hora Sexta, 
que ha presidit Mons. Josep Àngel Saiz i després han visitat el conjunt de les esglésies de 
Sant Pere i Sant Miquel, que els ha mostrat Mn. Antoni Deulofeu, rector de la parròquia de 
Sant Pere. A les dependències de la casa rectoral, els bisbes han començat la reunió de 
treball fins al migdia en què han rebut la visita del Sr. Jordi Ballart, alcalde de Terrassa. 
Mons. Saiz, l’alcalde Ballart, Mons. Pujol i el cardenal Martínez Sistach han pronunciat uns 
breus parlaments. Tots han destacat la importància i la significació d’aquesta reunió dels 
bisbes de la Tarraconense a Terrassa, en l’escaiença de l’aniversari del Concili egarenc del 
615, en el qual van participar dotze bisbes i els representants d’altres dos. En les seves 
actes conciliars apareixen els noms dels assistents, però no consten les seus episcopals. 
El text conciliar confirma les disposicions del Concili d’Osca (598) i fa referència a qüestions 
diverses sobre la vida i els costums dels eclesiàstics. 

A la tarda del dia 27, els bisbes han prosseguit la reunió de treball a la Residència Maria 
Immaculada de Tiana i han tractat, entre d’altres, aquests temes: 

 Mons. Vives, secretari de la CET, ha presentat als bisbes el Balanç econòmic de 
l’any 2014 i el Pressupost de l’any 2015 del Fons Comú Interdiocesà, els quals han 
estat estudiats i aprovats.  

 Mons. Taltavull, president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi (SIC), ha 
presentat als bisbes diversos projectes, com ara la publicació del Catecisme 
«Testimonis del Senyor» en català, i altres materials complementaris a aquest 
catecisme. 

 Mons. Cortés, responsable de la Pastoral Familiar a la CET, ha exposat els 
lineamenta del proper Sínode de bisbes sobre la família, que se celebrarà el proper 
octubre. 

 Mons. Vives, president de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), ha presentat 
el programa del IV Congrés Litúrgic de Montserrat, que els bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense i l’Abat de Montserrat convoquen per als propers 16, 17 i 18 
d’abril, coincidint amb el Centenari del Primer Congrés Litúrgic celebrat l’any 1915, i 
que es portarà a terme a Barcelona i al Monestir de Montserrat. 

Comunicat de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense 
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Barcelona, 9 ene (EFE).- El SICAR cat, proyecto creado por la congregación religiosa de 
las Adoratrices para ayudar a mujeres víctimas de trata de personas, ha ganado el Premio 
Solidaridad 2014, otorgado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña (IDHC) en 
reconocimiento a su lucha a favor de los derechos humanos. 

Según ha informado hoy el IDHC, el instituto ha querido reconocer la tarea que "de forma 
discreta y callada" se realiza desde el SICAR, creado en 2002 por las Adoratrices para 
atender a las mujeres víctima de trata y para facilitar su recuperación y la restitución de sus 
derechos. 
El director del IDHC y miembro del tribunal, David Bondia, ha recordado que la "trata de 
personas es una forma moderna de esclavización, de la que sacan provecho redes 
criminales", y ha añadido que "esta negación absoluta de los derechos de las mujeres 
debería ser considerada hoy en día como un crimen de la humanidad". 
El semanario La Directa ha sido galardonado con la mención especial Medios de 
Comunicación, que destaca a los medios que, en el ejercicio de su tarea divulgativa e 
informadora, "abordan la defensa y la protección de los derechos humanos". 
Bondia ha destacado que este es un medio "imprescindible para tener un conocimiento 
cercano y riguroso de las reiteradas vulneraciones de derechos humanos y libertades 
fundamentales que estamos viviendo y de las alternativas ciudadanas para revertir esta 
situación". 
El premio y la mención del Premio Solidaridad, que se celebra desde el año 1987, se 
entregarán el próximo mes de febrero en un acto público que se celebrará en el Parlament 
de Cataluña. 
 

 

 
M’aturo i m’assec en un banc d’un carrer transitat de l’Eixample de Barcelona. No ho 
faig gaire sovint, però avui alguna cosa per dins m’ha dit que havia de fer-ho. Observo 
totes les persones que passen per la vorera, també els cotxes,les motos i els ciclistes 
al mig de la calçada. Acceleració, concentració, vista fixa en el mòbil o en el no res. 
Però de pressa, de pressa... tot molt de pressa.  
 
Des de la tranquil·litat del banc tanco un moment els ulls, i m’hi veig també enmig 
d’aquest brogit que forma part del meu dia a dia. I em pregunto de pressa, sí, d’acord... 

Projecte de les Adoratrius contra la tracta de dones, 

Premi Solidaritat 2014 

De pressa, de pressa... però, per arribar a on? 
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però per arribar a on? Són tantes les inèrcies que ens mantenen exageradament actius 
que moltes vegades ja hem oblidat el sentit, el dest&iacut e; de to t aquest moviment... 
Som com joguines que ens haguessin donat corda i que ens movem mecànicament.  
M’aixeco i em poso en camí de nou, però ara més lentament. He recordat on anava.  

Equip PregariaCat 
 

 

Sierva de Dios M. Cointa Jáuregui Osés  Proceso de Canonización 

Religiosa De La Orden De La Compañía De María Nuestra Señora 
“Dios mío, infunde en mi alma las delicadezas de la caridad” 
Con gran gozo compartimos que la Iglesia, en la persona del papa Francisco, 
el día 22 de enero de 2015, ha reconocido las virtudes heroicas de M. Cointa 

Jáuregui Osés y la ha proclamado VENERABLE. Un paso importante en el proceso de su 
canonización. 
No en vano somos muchas y muchos los que nos encomendamos a ella por su testimonio 
de vida de entrega y amor.. 
Esta noticia es motivo de una profunda acción de gracias al Señor y nos lleva a seguir 
pidiendo a M. Cointa que interceda ante el Padre por nuestras necesidades.   
Con todo afecto                                     

                                                                             M. Montserrat Martí, odn 

 
Oración para obtener favores por Intercesión de la M. Coínta Jáuregui  
 
Señor, Dios nuestro que has querido adornar de tantas virtudes y gracias a tu sierva la 
Madre Coínta, concédenos, por su intercesión, la gracia de un amoroso abandono a las 
disposiciones de tu Voluntad y la de un  amor ardiente a Jesucristo y a su Madre.  
Otórganos, además, las gracias que nos son necesarias para tu mayor honra y gloria y para 
la glorificación de tu sierva. Amén. 
 
Padrenuestro, Ave María y Gloria 

M. Cointa és Venerable 
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Este año se celebrará el bicentenario de Santa Maria Rosa Molas, hija ilustre de Reus y 
creadora de la congregación presente en 19 países del mundo 

 
Entrada del Col·legi 
Maria Rosa Molas, que 
este año está de 
celebración, con su 
estatua dedicada a la 
religiosa reusense. Foto: 
Alba Mariné 

Publicado: 27/01/2015 
Ester Pagès 

Tiene una calle y un 
colegio con su nombre en 
Reus, pero la religiosa 
Maria Rosa Molas, esta 
hija ilustre de la ciudad, 
es a la vez una gran 

desconocida entre los reusenses. Nació en la calle Llovera el día 24 de marzo de 1815 y 
dedicó toda su vida a los enfermos, a la atención social de los más desfavorecidos, y se 
convirtió en una gran luchadora de la promoción de la mujer. Fue, sin duda, un «personaje 
poliédrico», tal y como la describió Aránzazu Palau, directora del Col·legi Maria Rosa Molas. 

Este 2015 se commemorarán los 200 años de su nacimiento y con una serie de actos 
vinculados algunos de ellos a la escuela arrancará el ‘Any Rosa Maria Molas’. «Fue una 
mujer apasionada por un mundo más justo», contó Palau en la presentación del 
bicentenario. Se marchó de Reus para irse a Tortosa, donde fundó la Congregación de 
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación que, a día de hoy, está presente en 19 
países de Europa, África, Asia y América del sur. 

Esta huella mundial se verá reflejada en el primer acto que conmemorará la efeméride el 
próximo 21 de marzo. 

Reus acogerá un acto institucional, presidido por la superiora general de la Congregación 
de Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, que prevé contar con la asistencia de 
representantes de las comunidades de esta institución de diferentes puntos de Europa. 

La obra de Maria Rosa Molas, que fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en diciembre 
de 1988, se extendió a niños y a jóvenes e incluso sirvió en las cárceles. Cuentan de ella 
que fue una mujer sencilla, fuerte y dulce, una combinación ideal para desarrollar la tarea 
de atender a los más necesitados. 

De hecho, para conocer con más exactitud su vida, los días 14 y 15 de noviembre se 
realizará en Reus un congreso con el objetivo de profundizar en el estudio de la obra y 
legado de Molas. «Muchas personas de todo el mundo dirigirán su mirada hacia Reus 
durante este 2015, muchos desearán visitar en peregrinación su tierra natal y esta ciudad 
será donde se celebre el bicentenario de Maria Rosa», explicó la directora del Col·legi Maria 
Rosa Molas. 

Maria Rosa Molas: una lluitadora de la justícia 

http://www.diaridetarragona.com/buscador.php?id_redactor=350
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Para Palau, esta celebración será una plataforma para dar a conocer la figura de la religiosa. 
«Fue un testimonio silente de una mujer de Reus y después del ‘Any Maria Rosa Molas’ 
queremos que eso cambie». 

Este viernes, el Col·legi Maria Rosa Molas organiza ya un concierto de piano, guitarra y 
soprano en su sala de actos. La clausura del bicentenario se celebrará en Tortosa, donde 
la religiosa falleció. 

El cartel del ‘Any Molas’ 

Ayer se presentó también el cartel diseñado por un exalumno del Col·legi Maria Rosa 
Molas. Es Eduard Granados quien recibió el encargo de la escuela con mucha ilusión. 
«Busqué imágenes significativas de Reus que formasen parte de vida de Molas –como La 
Prioral, el santuario de Misericòrdia o su casa natal– y las coloqué dentro de una silueta 
que fusiona la rosa de Reus y la propia Molas», contó Granados. 

Reus deja atrás entonces el Any Prim y vuelca sus esfuerzos en Maria Rosa Molas. De 
hecho, el general Joan Prim i Prats y la religiosa reusense fueron coetáneos. 

 

 

 

 

 

 

Escolàpies Arenys: jornades de vida religiosa 

El Senyor crida a la porta del nostre cor 
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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. 

 

“Volver a Jesús, 
tarea urgente en la 

Iglesia actual”  
 

a càrrec de   

José Antonio Pagola 
 

El Camino abierto por Jesús. Rasgos principales del Camino abierto por Jesús para 
reafirmarnos en una espiritualidad de seguimiento radical a su persona y estilo de vivir.  
Volver a Jesús, el Cristo. Escuchar la llamada a convertirnos a Jesús para enraizar nuestras 
comunidades con más verdad y más fidelidad en Él, sugiriendo una propuesta concreta: los 
Grupos de Jesús. 
 
José Antonio Pagola és un sacerdot basc que va néixer el 1937. Llicenciat en Teologia per la Universitat 
Gregoriana de Roma (1962), llicenciat en Sagrada Escriptura per l’Institut Bíblic de Roma (1965), diplomat 
en Ciències Bíbliques per l’École Biblique de Jerusalem (1966). Professor al Seminari de Sant Sebastià i a 
la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya (seu de Vitòria). Ha desenvolupat la responsabilitat de ser rector 
del Seminari diocesà de Sant Sebastià i, sobretot, la de ser vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià 

En la biblioteca nacional té 133 registres bibliogràfics. Volem ara remarcar només la seva obra clau: “Jesús. 
Aproximación histórica, PPC, 2007”. A més d’obres referents cadascuna a cada evangelista, les seves 
dues darreres obres són “Grupos de Jesús” 2014, i “Volver a Jesús: hacia la renovación de parroquias y 
comunidades” 2014).  

 
 

  

Data: 7 de febrer de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
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 20 €: 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 JAP 

 

Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual” 

COMPLET 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
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GRUP ANAWIM  
REUNIÓ DE SUPERIORES MAJORS, DELEGADES, 

ABADESSES I PRIORES DE CATALUNYA 
Unió de Religiosos de Catalunya 

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

 

TEMA ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
Reunió 2/2014-2015 

Data 9 de febrer de 2014, dilluns 

Hora 10.30-16.00 

Lloc Monestir de Sant Pere de les Puel·les. C) Anglí, 55 – 08017 Barcelona 

Assistents Superiores majors, delegades, abadesses i priores de Catalunya. 

Tema i contingut Any de la Vida Consagrada 
●  Documents de reflexió: Evangelii Gaudium i Carta Apostòlica del papa Francesc als  

consagrats 
●   Des d’aquests documents adreçats a la Vida Consagrada: 

- què ens interpel·la? 
- què és més significatiu per a la nostra missió? 

Ordre del dia 10.30 h  Arribada, acollida i cafè                 

11.00 h 
12.15 h 

Pregària i treball de grups 
Posada en comú 

13.30 h Dinar 
Comunicacions compartides 

 Comiat 

Confirmació Confirmeu l’assistència a l’URC, abans del 2 de febrer inclòs, dillun, exclusivament a 
través del correu electrònic (urc.info@gmail.com) o pel telèfon 933 024 367 a la 
germana Mercedes Aldaz (horari: dimarts, 10-13 h.; dijous, 16,30 a 19,30 h.). 

 

 

Divendres, 6 de febrer: José A. Pagola 
oferirà la xerrada «Volver a Jesús: una 
propuesta concreta» 
Fa anys que aquest teòleg basc està 
convençut que l'única cosa que pot fer 
d'aquest món una llar habitable, i 
d'aquesta Església una porta oberta per 
a tots és la tornada a Jesús, Crist. És 
qüestió de prioritats, d'accents, de 
posar al centre allò que és fonamental. 

Pagola ens oferirà una proposta 
concreta que segons el seu parer pot 
fer efectiva aquesta tornada a Jesús. La 

xerrada tindrà lloc divendres 6 de febrer, a les 19h a la Sala Pere Casaldàliga. 
 

 

El Grup Anawim reflexiona sobre l’Any de la vida Consagrada 

Pagola a la Sala Pere Casaldàliga 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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CASA D'ESPIRITUALITAT CLARET DE VIC 
Exercicis Espirituals per a religiosos/es 
Mes d'agost. 
Dies. del diumenge 9, tarda, al dissabte 15 matí. 
Els dirigirà el P. Josep Vilarrubias, cmf. 

 

 

 

Els concerts principals, que dirigirà Llorenç Castelló, tindran lloc als auditoris més 

importants del país, a Beijing i a Shanghai 

Convidats per un gestor cultural xinès, arran de l’èxit de la gira als Estats Units, el 
viatge es realitza gràcies al suport de l’Institut Ramon Llull, Fluidra, la Fundació Lluís 
Carulla i la Fundació DAMM 

Montserrat, febrer de 2015. L’Escolania de Montserrat realitzarà, entre el 23 de febrer i el 
10 de març, una gira històrica a la Xina. Convidada per un gestor cultural xinès arran de 
l’èxit assolit als Estats Units –el març de 2014, amb les actuacions a Nova York i 
Washington-, el cor montserratí oferirà els dos concerts principals a les ciutats de Beijing i 
de Shanghai, concretament en els auditoris National Centre for the Performing Arts i el 
Shanghai Oriental Art Center, els més importants del país. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Casa d’Espiritualitat Claret de Vic 

Gira històrica de l’Escolania a la Xina 
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Aquest viatge a la Xina és una realitat gràcies al suport de l’Institut Ramon Llull, la 
multinacional Fluidra dedicada al desenvolupament d’aplicacions per a l’ús sostenible de 
l’aigua, la Fundació Lluís Carulla i la Fundació DAMM. Durant l’estada al país asiàtic, 
l’Escolania també farà visites culturals, com fa habitualment en les seves sortides 
internacionals. 

El programa dels concerts, que dirigirà Llorenç Castelló, acompanyat al piano per Vicenç 
Prunés, inclourà cançons populars catalanes, música de Montserrat, peces internacionals i 
algunes cançons populars xineses. Per preparar, precisament, les peces en llengua xinesa, 
els escolans estan rebent classes de pronunciació de xinès. 

L’Escolania rep moltes peticions de concerts a Catalunya i a l’estranger, fet que és un signe 
de la valoració d’aquest cor al nostre país i arreu. Durant els dies de la gira, els escolans 
realitzen també visites culturals per les ciutats on estan allotjats. Des de 2004 –quan van 
anar a Puerto Rico i Mayagüez-, el cor de Montserrat ha fet gires internacionals rellevants: 
el 2011 i el 2013 tres gires a Rússia, i l’any passat als Estats Units. Aquests últims anys han 
cantat també a Polònia, França, Holanda, Alemanya, Suïssa, Hongria, Bèlgica i Itàlia. 

Dissabte 21 de febrer: Jornada de Portes Obertes 

L’Escolania celebrarà dissabte 21 de febrer una nova Jornada de Portes Obertes. 
Aquesta diada festiva està pensada especialment per a nois que estiguin cursant 
actualment de 1er. a 3er. de Primària, i les seves famílies. La direcció del centre recomana, 
per això, que el primer contacte amb l’Escolania es produeixi abans del 3er. de Primària, ja 
que, com més aviat ho facin, “se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més 
acurats, que en el futur poden ser clau per aconseguir uns resultats òptims a l’hora d’entrar 
a formar part de l’Escolania”, assegura el P. Sergi d’Assís Gelpí, prefecte de l’Escolania. 

L’onzena 
edició de la 
Jornada de 

Portes 
Obertes a 
l’Escolania 
començarà 

el dissabte 
21 de febrer, 
a les 10h, 
amb una 

xocolatada 
al 

poliesportiu 
del centre. A 
continuació, 

els propis 
escolans són els encarregats d’oferir una visita guiada per les dependències de l’edifici a 
cadascuna de les famílies interessades. Durant el matí també es farà una reunió informativa 
als pares, i paral·lelament una activitat musical per als més petits que realitzaran els 
escolans. Per acabar, l’Escolania cantarà un motet polifònic, la Salve Regina i el Virolai a la 
Basílica de Santa Maria. La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens de 6 a 8 
anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web www.escolania.cat o 
trucant al telèfon 93 877 77 67. 

http://www.escolania.cat/
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EL GTER, 10 ANYS TREBALLANT 
PER LA SOCIETAT  
- Passat, present i futur –  
 
DIMECRES 11 DE FEBRER DE 2015  
PARLAMENT DE CATALUNYA  
Parc de la Ciutadella, s/n, Barcelona  
18.00 h  
 
PROGRAMA  
 
Inauguració de la sessió  
M.H. Núria de Gispert  
Presidenta del Parlament de Catalunya  
Sr. Guillem Correa, «Presentació de 
l’App GTER»  
President del GTER  
Sr. Enric Vendrell,  
Director General d’Afers Religiosos de 
la Generalitat de Catalunya  
Sr. Ignasi Garcia Clavel,  
Director d’Afers Religiosos de l’Ajuntament de Barcelona  
 

«Passat, més enllà del diàleg: la creació del GTER, un nou paradigma d’acció».  
Sra. Llum Delàs, expresidenta de la Fundació Roure  
 

«Present en la Pau: Límits, Llibertat d’Expressió i Llibertat Religiosa». Decàleg del CAC 
sobre el tractament de l’Àmbit Religiós en els mitjans Audiovisuals.  
Sr. Antoni Matabosch, representant de l’Església Catòlica  
 

«Futur, el dolor a la 
ciutat: la contribució de 
les religions davant els 
reptes socials. Què 
podem fer tots junts?»  
Sra. Fàtima Ahmed, 
presidenta de 
l’Associació Intercultural 
Diàleg de Dona.  
 

« La celebració 
d’aquests 10 anys»  
Sr. Guillem Correa, 
president del GTER  
 
 

Torn obert de 
paraules  
Moderació i cloenda, 
Guillem Correa 

 

Setmana Mundial de l’Harmonia Interconfessional 
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La Fundació cultural Joan Profitós, sota el patronatge de l'Escola Pia de Catalunya, 
convoca una nova edició del premi d'assaig pedagògic Joan Profitós, que té com a objectiu 
estimular la reflexió sobre aquelles accions pedagògiques que malden per desenvolupar 
íntegrament la persona. El termini de presentació dels treballs clou el dia 26 de febrer de 
2015.  

Les obres que aspirin al Premi hauran de contenir una reflexió pedagògica o una anàlisi 
sobre l'acció educativa fets des de la consideració global o a partir d'un aspecte concret o 
des d'una experiència. Hauran d'estar escrites en català, tenir una extensió mínima de 100 
fulls DIN-A4 i els originals s'hauran de lliurar a la Fundació Joan Profitós (Ronda Sant Pau, 
80, 2n, Barcelona). 

 

 

 

 Tot i que la Federació data d'abans de la Guerra, 
el grup de joves és relativament nou. Volem 
recuperar l'esperit dels joves que ens van precedir 
en la FJOC, molts dels quals (127) estan 
actualment en procés de beatificació, donat que 
van ser martiritzats durant la guerra per causa de 
la Fe. Tant sacrifici i tant exemple sant no poden 
quedar en res! El dia 7 de març organitzarem un 
recés per a joves a Montserrat. Serà un cap de 
setmana i ho impartirà un dels monjos, Josep 
Bausset. Consistirà en tres meditacions dirigides, 
amb espai suficient entre una i una altra per la 
vivència personal. El preu és de 10 € la nit 
(residència Abat Garriga), i hem negociat que els 
àpats ens les facin a "preu estudiant", encara que 
cada un és lliure de portar entrepans o el que 
vulgui. Creiem que pot interessar als joves amb 

els quals tracteu i estaríem molt agraïts si ho volguéssiu donar a conèixer. Serà un recés 
senzill, però preparat a consciència. Tota la informació està aquí, qualsevol dubte, reserva 
de places etc. el nostre contacte és: 93 363 03 64 (Gerard Carrion o Luisa Argerich) 
o fedcristians@federaciocristians.org.  

 

 

En el següent enllaç trobareu el Missatge de la CEAS amb ocasió del XX Aniversari de la 

publicació del document de "La Pastoral Obrera de tota l'Església".  
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-obrera/4230-mensaje-de-los-obispos-de-la-

comision-episcopal-de-apostolado-seglar-con-ocasion-del-xx-aniversario-de-la-publicacion-del-

documento.html 

I en aquest altre trobareu el vídeo realitzat per a la mateixa ocasió. 
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/materiales-obrera.html 

25è Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic 

Recés del grup de joves de la Federació de Cristians de Catalunya amb 

el monjo Josep Miquel Bausset 

La Pastoral Obrera de tota l'Església 

http://federaciocristians.org/index.php/ca/activitats/agenda/item/291-reces-de-la-federacio-de-cristians-de-catalunya
mailto:fedcristians@federaciocristians.org
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-obrera/4230-mensaje-de-los-obispos-de-la-comision-episcopal-de-apostolado-seglar-con-ocasion-del-xx-aniversario-de-la-publicacion-del-documento.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-obrera/4230-mensaje-de-los-obispos-de-la-comision-episcopal-de-apostolado-seglar-con-ocasion-del-xx-aniversario-de-la-publicacion-del-documento.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-obrera/4230-mensaje-de-los-obispos-de-la-comision-episcopal-de-apostolado-seglar-con-ocasion-del-xx-aniversario-de-la-publicacion-del-documento.html
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/materiales-obrera.html
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Divendres, 6 de febrer: José A. Pagola oferirà la 
xerrada «Volver a Jesús: una propuesta concreta» 
Fa anys que aquest teòleg basc està convençut 
que l'única cosa que pot fer d'aquest món una llar 
habitable, i d'aquesta Església una porta oberta per 
a tots és la tornada a Jesús, Crist. És qüestió de 
prioritats, d'accents, de posar al centre allò que és 
fonamental. 

Pagola ens oferirà una proposta concreta que 
segons el seu parer pot fer efectiva aquesta 

tornada a Jesús. La xerrada tindrà lloc divendres 6 de febrer, a les 19h a la Sala Pere 
Casaldàliga. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. TEMPS ORDINARI. Prof. Peio Sánchez 

 
 

 
 
 

V TIEMPO ORDINARIO. Campaña contra el hambre en el mundo. “Curó a muchos de 

diversos males” 

“Un mundo mejor” (2010) Susanne Bier  

Antón es un médico que vive en dos lugares 
aparentemente muy distintos. En una ciudad danesa 
donde su familia lleva una vida acomodada y en un 
campo de refugiados en África donde ejerce de cirujano 
y médico para todo. Algo traspasa estos dos mundos, la 
violencia en forma de enfrentamientos y frustraciones en 
el Norte y los señores de la guerra que masacran a los 
débiles en el Sur. Pero se puede romper esta cadena 
que atenaza a todo el mundo. La lectura libro de Job 
señala los males que nos afectan a la humanidad. Pero 
no estamos solos, Pablo como Cristo se ha “hecho débil 
con los débiles para ganar a los débiles” (2ª Lect.) Ha 
compartido el dolor del Sur y del Norte. Todos 
necesitamos ser curados como la suegra de Pedro para 
volver a la mesa de la vida (Ev.). Una buena llamada en 
la Campaña contra el Hambre en el mundo. 

 Los dos chicos Elías, el hijo mayor de Antón, y Christian, su amigo, tienen 
dificultades. ¿Cuáles son las de cada uno? 

 Antón es el personaje que cura. ¿Cómo es su trabajo en África? ¿Cómo ayuda 
curando también a Christian? 

 Todos necesitamos ser curados, también Antón ¿De qué es curado él? 

 La realidad del Norte y el Sur es diversa pero a todos nos acecha el mal y el dolor. 
¿Cómo puede ser la cooperación mutua entre el Sur y el Norte? 

(Orientación padres y educadores. No recomendada menores de 7 años escenas de 
violencia y tensión) 

Pagola a la Sala Pere Casaldàliga 

Cine i litúrgia 
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Gràcies a Déu vosaltres no viviu i no 
treballeu com a individus aïllats, sinó 
com a comunitats: doneu-ne gràcies 
a Déu! La comunitat sosté tot 
l’apostolat. A vegades les comunitats 
religioses són travessades per 
tensions, amb el perill de 
l’individualisme i de la dispersió, 
mentre que hi ha necessitat de 
comunicació profunda i de relacions 
autèntiques. La força humanitzadora 
de l’Evangeli és testimoniada per la 
fraternitat viscuda en comunitat, feta 
d’acolliment, respecte, ajuda 
recíproca, comprensió, cortesia, 
perdó i joia.143 

 

143. Francesc, Discurs als participants en el Capítol general de la Societat Salesiana de Sant Joan Bosco 
(Salesians), Roma (31de març de 2014). 
 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. Podem afirmar de la nostra comunitat que “La comunitat sosté tot l’apostolat”? 
2. Com amenacen l’individualisme i la dispersió a la vida fraterna viscuda en comunitat? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Estem en campanya!  
Feu-vos i feu l’Escola Cristiana de Catalunya present a les xarxes!  
Logos, imatge... Material Tria Escola Cristiana: incorporeu-los a les vostres accions.  

Cercador www.triaescolacristiana.cat.  

Blog Escola Cristiana de Catalunya: notícies d’escoles: difoneu-les a les xarxes.  

Vídeo blog Troba bona escola: bons consells per cercar i triar escola: difoneu-los a les 
xarxes, incorporeu-los al vostre web o canal de vídeo.  

Twitter @EscolaCristiana: seguiu-lo i mencioneu-lo en els vostres missatges per 
aconseguir retweets, utilitzeu les etiquetes #TriaEscolaCristiana #TrobaBonaEscola 
#EscollirEscola #DretADecidirEscola.  

Facebook Tria Escola Cristiana: feu m’agrada, convideu a fer-ho, interactueu amb els 
missatges...  
 

 
 
 
 

 
 

Les provocacions del papa Francesc [8] 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 541  2|02|2015 
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 Els diaques permanents són cada 
vegada més presents a les 
comunitats cristianes. Se'ls pot 
veure administrant el sagrament del 
baptisme o del casament, però 
també presidint la celebració de la 
paraula. Fruit del Concili Vaticà II, 
ara fa 50 anys, es va restaurar 
l'exercici permanent del ministeri 
diaconal i es va permetre 
l'ordenació d'homes casats. “Signes 
dels temps” entrevista Aureli Ortín, 

diaca i autor del llibre “La renovació del ministeri diaconal en el 50 aniversari del Concili 
Vaticà II”. 

 
Altres temes: 
- Escola Diocesana d’Evangelització de Vic. Conversa amb Jaume Casamitjana i Anna 
Lleyda, responsables d’aquesta iniciativa pastoral del bisbat de Vic. 
- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Esperança Atarés, benedictina 
 

Data: 8 de febrer de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 

 

 

 

 
 
 

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 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 

    FEBRER | 2015 
7 ds URC-CEVRE: Jornada de formació permanent - Pagola 

9 dl Reunió Grup Anawim | CEVRE - Formació inicial T2 

12 dj SIRBIR 

16 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dx Inici de la Quaresma - Dimecres de Cendra 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2  

Secretaria de l’URC 

 

Signes dels Temps de TV3: “Diaconat permanent” 

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:guía.urc@gmail.com
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
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 

 

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