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Barcelona, 19 de març de 2015                                                                            ANY VIII. núm.       

El papa Francesc convoca el Jubileu Extraordinari de la Misericòrdia 
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VATICANO, 13 Mar. 15 / 12:30 pm (ACI/EWTN Noticias).- El Papa Francisco anunció este 
viernes 13 de marzo en la Basílica de San Pedro la celebración de un Jubileo de la 
Misericordia, un Año Santo extraordinario. 

Este Jubileo comenzará con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica Vaticana durante 
la Solemnidad de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre y concluirá el 20 de 
noviembre de 2016 con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. 

El Pontífice anunció el Año Santo así: “queridos hermanos y hermanas, he pensado a 
menudo en cómo la Iglesia puede poner más en evidencia su misión de ser testimonio de 
la misericordia. Es un camino que inicia con una conversión espiritual. Por esto he decidido 
convocar un Jubileo extraordinario que coloque en el centro la misericordia de Dios. Será 
un Año Santo de la Misericordia, Lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor: 'Seamos 
misericordiosos como el Padre'”. 

“Estoy convencido de que toda la Iglesia podrá encontrar en este Jubileo la alegría de 
redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos somos llamados a 
dar consuelo a cada hombre y cada mujer de nuestro tiempo. Lo confiamos a partir de ahora 
a la Madre de la Misericordia para que dirija a nosotros su mirada y vele en nuestro camino”. 

El anuncio, que coincide con el segundo aniversario de su elección como Sucesor de San 
Pedro, lo realizó el Santo Padre durante la homilía que pronunció en la celebración 
penitencial con la que dio inicio a la iniciativa “24 horas para el Señor”, alentada y a cargo 
del Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización. 

La iniciativa ha sido acogida en todo el mundo con el fin de promover la apertura 
extraordinaria de las iglesias y favorecer la celebración del sacramento de la Reconciliación. 

El Jubileo de la Misericordia busca resaltar además la importancia y la continuidad 
del Concilio Vaticano II, que concluyó hace 50 años. 

La misericordia es uno de los temas más importantes en el pontificado del Papa Francisco 
quien ya como obispo escogió como lema propio “miserando atque eligendo”, que puede 
traducirse como “Lo miró con misericordia y lo eligió” o “Amándolo lo eligió”. 

El desarrollo de este Año se hará notar en numerosos aspectos. Las lecturas para los 
domingos del tiempo ordinario serán tomadas del Evangelio de Lucas, conocido como “el 
evangelista de la misericordia”. 

Jubileu de la Misericòrdia 

http://www.aciprensa.com/
http://www.aciprensa.com/fiestas/cristorey/index.html
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Docum/concil-vatic.htm
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Este apelativo al evangelista que no conoció en persona a Cristo viene dado por ser el único 
que relata algunas de las parábolas más emblemáticas, como la del hijo pródigo, la del buen 
samaritano o la oveja perdida. 

En el Domingo de la Divina Misericordia -fiesta instituida por San Juan Pablo II, que se 
celebra el domingo siguiente a la Pascua- se leerá y publicará la bula del Año Santo junto 
a la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.  

El rito inicial del Jubileo es la apertura de la Puerta Santa. Se trata de una puerta que se 
abre solamente durante el Año Santo, mientas el resto de años permanece sellada. Tienen 
una Puerta Santa las cuatro basílicas mayores de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, 
San Pablo Extramuros y Santa María Mayor. 

El rito de la apertura expresa simbólicamente el concepto que, durante el tiempo jubilar, se 
ofrece a los fieles una “vía extraordinaria” hacia la salvación. Luego de la apertura de la 
Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, serán abiertas sucesivamente las puertas de las 
otras basílicas mayores. 

Los orígenes del Jubileo se remontan al judaísmo. Este Año santo se celebraba cada 50 
años, y durante el mismo se debía restituir la igualdad a todos los hijos de Israel, ofreciendo 
nuevas posibilidades a las familias que habían perdido sus propiedades e incluso la libertad 
personal. 

 

Por otro lado, a los ricos, el año jubilar les recordaba que llegaría el tiempo en el que los 
esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos, podrían reivindicar sus 
derechos. 

La Iglesia inició la tradición del Año Santo con el Papa Bonifacio VIII, en el año 1300, quién 
previó la realización de un jubileo cada siglo. 

Desde el año 1475 –para permitir a cada generación vivir al menos un Año Santo- el  jubileo 
ordinario comenzó a espaciarse cada 25 años. 

Un jubileo extraordinario, como es el caso del que proclamará el Papa Francisco, en 
cambio, se proclama con ocasión de un acontecimiento de particular importancia. 

Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue el Jubileo del 
año 2000, proclamado por San Juan Pablo II. 

La costumbre de proclamar Años Santos extraordinarios se remonta al siglo XVI. Los 
últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el de 1933, proclamado por Pío XI con 
motivo del XIX centenario de la Redención, y el de 1983, proclamado por Juan Pablo II por 
los 1950 años de la Redención. 

La Iglesia católica ha dado al jubileo hebreo un significado más espiritual que consiste en 
un perdón general, una indulgencia abierta a todos, y en la posibilidad de renovar la relación 

http://www.aciprensa.com/fiestas/misericordia/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
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con Dios y con el prójimo. De este modo, el Año Santo es siempre una oportunidad para 
profundizar la fe y vivir con un compromiso renovado el testimonio cristiano. 

Estos son los años jubilares con los respectivos Papas: 
1300: Bonifacio VIII 
1350: Clemente VI 
1390: proclamado por Urbano VI, presidido por Bonifacio IX 
1400: segundo jubileo de Bonifacio IX 
1423: Martín V 
1450: Nicolás V 
1475: proclamado por Pablo II, presidido por Sixto IV 
1500: Alejandro VI 
1525: Clemente VII 
1550: proclamado por Pablo III, presidido por Julio III 
1575: Gregorio XIII 
1600: Clemente VIII 
1625: Urbano VIIIBOLLETTINO N. 0187 - 13.03.2015 16 
1650: Inocencio X 
1675: Clemente X 
1700: Abierto por Inocencio XII, concluidopor Clemente XI 
1725: Benedicto XIII 
1750: Benedicto XIV 
1775: proclamado por Clemente XIV, presidido por Pío VI 
1825: León XII 
1875: Pío IX 
1900: León XIII 
1925: Pío XI 
1933: Pío XI 
1950: Pío XII 
1975: Pablo VI 
1983: Juan Pablo II 
2000: Juan Pablo II 
2015: Francisco 
En los años 1800 y 1850 no hubo Jubileo a causa de las circunstancias políticas de la 
época. 
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ELS INICIS          
En 1865, una trobada providencial d’Étienne Pernet –pagès de l’est de França– 
i Antoinette Fage –cosidora de París– va donar com a resultat el naixement de 
la Congregació de les Germanetes de l’Assumpció. Tots dos van conèixer i patir 
la injusta situació que vivien els treballadors en el naixent apogeu de la 
industrialització. 
 

Apassionats pel Regne de Déu, estan a l’escolta de l’Esperit per respondre a 
les crides que perceben des de la 
realitat, amb un cor obert al 
patiment humà i espiritual dels 
més pobres i humiliats d’aquella 
societat. 
 

El seu projecte és el d’unes dones 
religioses, enviades a les famílies 
obreres dels suburbis, sobretot 
arran de la malaltia de la mare, per 
a ser-hi presents d’una manera 
respectuosa i alhora activa fent-hi 
una mica de tot: de mestresses de 
casa, d’infermeres, de 
treballadores socials; anunciant 
l’Evangeli amb «poques paraules i 
molts actes; els sermons cansen, 
les delicadeses i les atencions 
atrauen i guanyen els cors», diu Étienne Pernet, que dóna un valor absolut al testimoni: 
«Que els vostres actes parlin de Jesucrist». 
 
CARISMA 
Som convocades per l’Esperit de Jesús a viure en petites comunitats, enviades a anunciar 
la bona notícia de l’Evangeli al món obrer i als empobrits, amb mitjans senzills, a través del 
treball familiar, social, de salut i pastoral, especialment enmig dels allunyats de la fe i de 
l’Església. 
 
LES GRANS METES DELS NOSTRES FUNDADORS 

 «La glòria de Déu per la salvació dels pobres i senzills.» 

 «Reconstruir la família per reconstruir la societat.» 

 Amb les famílies agrupades en fraternitats, «refer un Poble per a Déu.» 

 «Elevar els obrers a la seva pròpia dignitat de fills de Déu.» 
 

ELS PILARS DE LA NOSTRA ESPIRITUALITAT 

 L’ENCARNACIÓ: centrada en Jesús i el seu Evangeli. 

 LA UNITAT DE VIDA: entrellaçant i unificant la pregària i l’acció. 

 L’EUCARISTIA: «…que està en el cor de la nostra vida… estretament vinculada a 
la nostra missió i a la nostra vida fraterna» (Regla de Vida). 

 MARIA: «La seva Assumpció ens dóna la certesa que s’està gestant un món nou. 
Maria manté la nostra esperança i ens fa audaços per a comprometre’ns amb els 
nostres germans i germanes en la transformació del món» (R. de Vida). 

Germanetes de l’Assumpció: 150 anys de vida 
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 L’ESGLÉSIA: «Al món obrer no se li anuncia l’Evangeli… Les germanetes han de 
portar l’Església al món, a la família, al barri, a la fàbrica» (E. Pernet).  
 

ACTUALMENT     

 Estem on hi ha els empobrits dels barris populars: treballadors precaris, parats, 
immigrants, dones, joves, per créixer junts en el nostre camí humà i de fe. 

 Tant en el compromís pastoral com social, prioritzem l’atenció a les famílies, 
intentant evitar l’asistencialisme i apostant per la promoció i el creixement integral de 
les persones. «Les almoines rebaixen. No doneu res, doneu-vos vosaltres mateixes» 
(E. Pernet).  

 Procurem ser comunitats obertes a l’acollida, a l’escolta, a crear llaços d’amistat, a 
compartir pregària i taula. 

 
ASPECTES NOUS QUE ANEM INTEGRANT I QUE CREIEM QUE TENEN FUTUR 

 El compromís per la justícia, la pau i la integritat de la Creació, a escala local i global, 
actuant sempre amb altres persones, donant més protagonisme als laics, als quals 
transmetem el Carisma perquè continuï viu amb més plenitud en l’Església. 

 Ajudar al naixement de comunitats de fe, incloent en la tasca evangelitzadora el 
diàleg interreligiós, incorporant en aquests grups persones no creients però obertes 
a la transcendència, a la recerca d’una espiritualitat que doni sentit a la vida.  

 Continuar analitzant la realitat i les seves causes per descobrir noves necessitats 
que exigeixen noves respostes. 

 
CONCLUSIÓ  
Volem que la celebració d’aquests 150 anys sigui un cant a la vida, a la llibertat i a la dignitat 
de la família obrera i de tots els empobrits. És una invitació a pregar junts, a tornar a escoltar 

avui el crit silenciós dels exclosos, a 
discernir les urgències que apunten 
cap al futur i a aportar el nostre 
granet de sorra en la construcció del 
Regne de Déu. 
 

Dones d’Església, des de la 
dimensió profètica que ens configura 
i fidels a la intuïció d’Étienne Pernet 
i Antoinette Fage, volem que les 
nostres mans, enllaçades amb altres 
mans, altres rostres, altres sons, 
continuïn esteses «cap avall», 
eixugant llàgrimes, curant ferides, 
acompanyant soledats, denunciant 
injustícies, descobrint-ne les causes 

i incidint-hi, i al mateix temps, celebrant els brots de vida nova que veiem néixer i que 
auguren un món nou, és a dir, el Regne de Déu ja present entre nosaltres.  
 

Rebem en abundància la bona nova que ens ofereixen els petits i senzills. Amb ells, en 
reciprocitat, volem ajudar-nos mútuament a desplegar el potencial que tots i cadascun de 
nosaltres tenim, per ser persones lliures que ens «elevem a la dignitat de fills de Déu», com 
desitjava E. Pernet.   
 

Arrelades en el passat, encarnades en el present i obertes al futur, volem anar gestant amb 
altres persones projectes d’esperança i de vida per a tothom. 

Germanetes de l’Assumpció 
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CELEBRACIÓ DE LA PRESÈNCIA MARISTA AL BARRI DE LA MARIOLA DE LLEIDA (=) 
“Seguim les passes de Marcel·lí Champagnat educant els infants de La Mariola”, aquesta 
és la frase escrita a la placa del detall que l’alcalde de Lleida, Sr. Àngel Ros, va rebre de 
part dels infants del Centre Obert Municipal Pas a Pas del barri de La Mariola, de la ciutat 
de Lleida. El Sr. Àngel Ros i una bona part de representants del consistori municipal i dels 
diferents grups polítics amb presència a  l’ajuntament, com també nombrosos representants 
del teixit social de la ciutat, i educadors, famílies i infants del propi centre obert, van celebrar 
el passat 23 de gener, a la sala de plens de la Paeria de Lleida un acte d’agraïment mutu. 
Aquest acte tenia l’objectiu de reconèixer públicament  la tasca que aquest centre obert 
municipal, gestionat pels germans maristes, i per extensió tots els altres centres oberts 
existents a la ciutat, realitza en un dels barris de Lleida amb situacions de risc més elevats 
entre els infants i les seves famílies. 

Aquest acte va comptar amb la presència de la Sra. Araceli Lázaro, secretaria de 
l’Observatori de la Infància del Departament General d’Atenció a la Infància i Adolescència 
de la Generalitat de Catalunya, que va plantejar de manera oberta quina és la funció que 
els centres oberts (recursos preventius contemplats dins de la cartera de Serveis Socials 
bàsics) tenen en la defensa dels Drets dels Infants.  Completaven la mesa el Sr. Llorenç 
Claramunt (director de la Fundació Champagnat) i el Germà Pere Ferré (Vicari General de 
la Província L’Hermitage dels Germans Maristes), que van explicar quina és la presència 
dels germans maristes a Catalunya a través d’obres educatives, i el per què de l’opció que 
l’institut ha pres fa molts anys per estar en realitats educatives amb necessitats més 
concretes.   

Aquesta acte  forma part del seguit de celebracions que des de l’equip educatiu del centre 
s’ha volgut dur a terme al llarg del curs 2014-2015 per a celebrar els 10 anys del centre 
obert municipal Pas a Pas.  Els altres esdeveniments que ja s’han realitzat són l’exposició 

Barri Mariola de Lleida: 10 anys de Pas a Pas 
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fotogràfica “El Pas del Temps”. Aquesta va fent un recorregut per totes les entitats i espais 
més significatius del barri. I el “Festival Agraïment”, a finals del 2014, on una festa va ser 
l’excusa perfecte per agrair a totes les persones que han passat pel Pas a Pas, a les entitats 
i institucions, i a les persones que actualment en formen part la seva dedicació i 
col·laboració. Els actes finalitzaran amb un dinar popular a finals de curs per a totes les 
persones del barri de La Mariola, on es compartiran els fruits de la vida donada i les il·lusions 
per la vida futura del centre al barri, al voltant de la taula.  

10 anys de Pas a Pas, però més anys de presència entre els infants i joves de Lleida 

L’Institut dels Germanets de Maria sempre ha respost a la idea del seu fundador Sant 
Marcel·lí Champagnat de formar bons ciutadans i bons cristians. La resposta ha anat variant 
segons el moment històric i social. Són conegudes les obres educatives col·legials dels 
germans maristes, però potser no ho són tant les obres educatives socials que es duen a 
terme, com els centres oberts, els centres residencials per a adolescents, els pisos de 
suport per a joves, els programes i empreses d’inserció laboral, els cursos d’alfabetització i 
d’altres projectes on el protagonisme és de la persona que necessita un acompanyament 
més intens, i  on el principal objectiu és transformar plegats la realitat no volguda i apaivagar 
al màxim les conseqüències més negatives per a la persona.  

 

  

  

La presència dels germans maristes a Lleida és un bon exemple. L’arribada dels germans 
a aquesta ciutat es va traduir en la creació d’una petita escola de primària amb 7 alumnes 
(1895). A partir de llavors molts han estat els canvis, arribant al dia d’avui on el col·legi 
compta amb quasi un miler d’alumnes. Aquesta va ser la primera resposta que des de la 
institució es va donar a l’hora de col·laborar en l’educació dels infants i joves de Lleida. Però 
des de fa uns quinze anys, i com a signe de la voluntat de l’institut per intervenir en altres 
àmbits de l’educació, els germans maristes van fer-se presents al Casc Antic (1999), entrant 
en contacte amb realitats socials ben diverses. El carisma de l’institut, educar  l’infant i jove, 
amb especial atenció pels més desatesos, va fer que es passés del Casc Antic al barri de 
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La Mariola (2001), obrint una nova comunitat al bell mig del mateix barri. És aquí on els 
germans també volen fer realitat que les transformacions personals són més possibles des 
de la màxima de “Per educar cal estimar”, màxima que ha acompanyat sempre la missió 
dels germanets maristes. Des dels dos centres que tenen al barri: el Centre Obert Municipal 
Pas a Pas (per a infants) i el Centre Obert Calidoscopi (per a adolescents i joves) es pretén 
prevenir al màxim les situacions de risc que pateixen molts dels infants que allí hi viuen. 
L’institut dels germans maristes contempla cada centre obert com una oportunitat per 
apropar-se als infants i a les seves famílies, des de l’esperit de família, des del carisma 
marià, des de la senzillesa que intentem que estigui present en totes les nostres obres. És 
així com s’intenta acompanyar els nens i nenes del barri: fent-los sentir part d’una família 
diferent, estimats, acollits, i respectant la seva realitat i la seva voluntat.  A aquesta acció, 
cal afegir d’altres projectes que complementen o faciliten l’objectiu de tot centre obert: la 
prevenció entre els infants i joves. Treballar per empoderar  les famílies (Projecte Prevenció 
Familiar), acompanyar en la inserció laboral (Projecte Enter), formar en diverses 
especialitats als joves i adults (Projecte d’alfabetització, cursos laborals i PFI de comerç...) 
són alguns dels projectes que els germans també duen a terme actualment al barri de La 
Mariola.  

La presència marista a Lleida intenta ser un reflex de la tasca que tants germans han anat 
fent al llarg de tota la història marista. El futur marista a Lleida està ben assegurat a través 
de tota la gent que viu “lo marista” com a quelcom propi en la seva vida. Pas a Pas 
continuem caminant plegats en benefici de l’infant i el jove.  

        Germà Pere Castanyé Muñoz 
 

 

   
 
Maria José Pérez, monja carmelita descalça del Puçol, va apropar la figura de santa Teresa 
de Jesús en la passada jornada de formació permanent, celebrada a Barcelona el 14 de 
març. Va ser presentada pel P. Agustí Borrell, carmelita descalç. En un moment de la seva 
exposició, va comentar aquest quadre de Velázquez, dedicat a Marta i Maria. Tot seguit 
publiquem l’esquema que va seguir per exposar el contingut de la seva intervenció sobre 
“Teresa, mística y transgresora. Cinco siglos de un prodigio”.  

 

Maria José Pérez, carmelita descalça, parla sobre Santa Teresa 
(València) 
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1. Introducción: 

 Breve perfil biográfico 

 ¿Por qué sigue interesando Teresa de Jesús, cinco siglos después? 

2. La oración en Teresa de Jesús: Dios entre pucheros 

3. Una revolución en la Iglesia: las comunidades descalzas 

4. Teresa mujer: la virtud sospechosa 

5. Teresa escritora: De la rueca a la pluma 

 Un paseo por sus obras 

 Habilidades comunicativas: Análisis de una carta 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El dia 23 de març, comença en la Casa Noviciat de Sant 
Cugat del Vallès el XXVI Capítol general de la Congregació 
Puresa de Maria Santíssima.  
 

L’elecció de la Superiora general està prevista el 5 d’abril, 
dia de la Pasqua de la Resurrecció del Senyor.  
 

Preguen tenir-les especialment presents en les nostres 
pregàries perquè, com Maria, estiguin obertes a la llum de 
l’Esperit Sant i atentes a les necessitats del nostre món. 
Juntes treballaran sobre l’Evangelii Gaudium. 
El lema es. “Yo faig noves totes les coses”. 

XXVI Capítol general de la Congregació Puresa de Maria Santíssima 
Lema: “YO HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS”. 
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QUARESMA 2015 
Trobada – recés – convivència 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2013-2014 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - 
urc.info@gmail.com 

 
 

TEMA Riquesa dels valors de la vida consagrada 
explicada des de la vida monàstica 

 ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 

Anima  Germana Regina Goberna, monja benedictina  

Data 21 de març de 2015, dissabte 

Hora De 11 del matí fins després de dinar 

Lloc Monestir de Sant Benet de Montserrat 
Davant Colònia Puig, s/n 
08199 Montserrat (Barcelona) 
Tel. 938 350 078 

Transport Públic: Autocars Julià (Plaça de l’estació de Sants). Anada: 9.15 – Tornada 
17.00. Cal avisar el xofer que es vol baixar a la Colònia Puig. 

Privat. 

Convocats Participants al Curs Sistemàtic de Formació Inicial i mestres de novícies 

Ordre del dia 11.00 Trobada – recés – col·loqui 

13.15 Res de Sexta amb la comunitat benedictina 

13.30 Dinar 

Dinar Cadascuna porta el dinar i el compateix 

 

 

 

CEVRE 

URC – CEVRE: noviciat intercongregacional 
Trobada – recés – convivència 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Art del cinema i vida consagrada 
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   
 

 

'Ida' ha rebut l’ òscar 
2015 a la millor 
pel·LÍCULA ESTRANGERA 

 

“Ida” de Pawel Pawlikowski 
Esta historia de una novicia ha recibido 
importantes reconocimientos como la mejor 
película y el mejor director y guión en los Premios 
del Cine Europeo de este año y así mismo òscar 
a la mejor película extranjera y candidata también 
a los Globos de Oro por el mismo concepto. Anna, 
una joven huérfana, cuando está a punto de hacer 
sus votos tiene dudas y su responsable en la 
comunidad religiosa le invita a que visite a su tía 
Wanda. Esta salida en busca de su identidad le 
enfrentará al descubrimiento de su origen y le 
contrastará con el modelo caduco de su tía, una 
jueza comunista que da ido perdiendo el horizonte 
ahogándose en su pasado. Una reflexión sobre 
las raíces personales y colectivas con una 
significativa referencia religiosa. 

 
 
Data: 20 de març de 2015, divendres. 
Hora: a les 7 de la tarda  
Lloc: Saló Xaverianes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Accès pel carrer dels Mercaders, 32 
Presentació i comentaris a càrrec de Claustre Solé 
Activitat oberta i gratuïta per a religioses, religiosos i persones consagrades. 
Pel·lícula parlada en castellà. 
Cal inscriure-s’hi (nom, cognoms i congregació) a la UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com    

                                                          

Programa del cicle 
1. Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. 

Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Peio Sánchez. 

2. Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. 
Hora: 7 de la tarda. Saló Xavieranes.  Avinguda Cambó, 12. 
Barcelona. Presentació: Claustre Solé. 

3. Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio 
Sánchez: “La vida religiosa al cinema”. Data: 25 de abril. 
Salesianes. 

4. Sessió amb Cristianisme i Justícia. Projecció de “La Misión Tseltal” (Mans Unides) i diàleg. Data 
encara sense determinar. 

5. Projecció d’una pel·lícula a càrrec de la Vocalia de PJV per a públic jove. Pel·lícula, data i lloc encara 
sense determinar. 

 

Cicle de cinema i vida consagrada 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC 

Estiu 2015 
 

EE1 
 Dates: 20 a 26 de juliol de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
Carles-Xavier Noriega, monjo 
Tema: Pregar avui amb els pares del desert 
Inici: matí del dia 20 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 26 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

 

EE2 
Dates: 10 a 16 d’agost de 2015, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan M. Mayol, monjo 
Tema: Pregant sota la pluja. (Un estar en el món des de 
l'alegria de Déu).  
Inici: matí del dia 10 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 16 després de dinar 
Preu: 310 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2015. 

 

Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a l’URC  

a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic:dimarts, de 10,00 
– 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte. Una vegada rebuda la confirmació 
de la plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça. 

3. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 
                      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 
EE1 (Montserrat, 20-26 juliol) o EE2 (Montserrat, 10-16 agost). 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les 
inscripcions. 
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Agustí Borrell, conseller de la nova província ibèrica dels carmelites descalços 

Carme Munté – Catalunya Cristiana - 15 març 2015 
Després dels jesuïtes, els salesians, els franciscans, les vedrunes… l’orde dels Carmelites 
Descalços acaba de culminar la seva reestructuració. Fruit del capítol provincial 
extraordinari, celebrat al Seminari Diocesà d’Àvila del 4 al 12 de febrer, ha nascut la nova 

Província Ibèrica de Santa Teresa de 
Jesús. Reuneix uns 300 religiosos 
d’Espanya, Amèrica Llatina i Àfrica. El P. 
Agustí Borrell ha estat elegit un dels 
quatre consellers que ajuden el pare 
provincial, Miguel Márquez (Plasència, 
1965). 
 
429 anys de presència del Carmel 
Descalç a Catalunya. Com s’hi 
insereix el nou capítol obert amb la 
unificació de províncies?  
La forma concreta d’organitzar la 
presència dels religiosos en els diversos 
territoris, també en el nostre, ha canviat 
al llarg de la història. L’important és 
respondre en cada època a 
lesnecessitats i a les circumstàncies del 

moment. Els carmelites descalços van arribar a Catalunya el 1586, i ara volem trobar els 
mitjans més adequats perquè l’esperit de Teresa de Jesús hi continuï viu en el present i en 
el futur.  
 
Ha estat elegit conseller provincial. Amb quines responsabilitats? 
El consell provincial és un òrgan de govern que ajuda el superior provincial en tot allò que 
cal per al bon funcionament de les comunitats i les activitats de la província. En aquest cas, 
hi ha un conseller per cada una de les províncies que s’han integrat en la nova provincia 
ibèrica dels carmelites descalços. En el cas de la nostra (Catalunya i Balears), el conseller 
tindrà una funció de delegat del provincial al nostre territori.  
 
Són molts els ordes religiosos que viuen fusions. És necessari davant la manca de 
vocacions? 
Hi ha diversos factors que han portat a aquesta decisió, que, efectivament, és comuna a 
moltes famílies religioses. La disminució de vocacions n’ha estat el detonant, si bé també 
és una bona oportunitat per simplificar les estructures i l’organització, que en molts aspectes 
mantenen característiques obsoletes. En els temps actuals cal més coordinació i més 
agilitat. Les reestructuracions també són positives per tenir oportunitats de col·laboració 
més àmplia, per renovar actituds de disponibilitat, per obrir nous camins... 
 
Formen part de la mateixa provincia comunitats autònomes culturalment i 
lingüísticament diferents. Hi ha preocupació per mantenir la pròpia identitat? 
En tot el procés de preparació d’aquesta nova etapa hem insistit en la necessitat de 
respectar la diversitat, i fi ns i tot de valorar-la com una riquesa. En el nostre cas concret, i 

«Volem que l’esperit de Teresa de Jesús continuï viu a Catalunya en el 
present i en el futur» 
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malgrat algunes reticències degudes als prejudicis i a la desinformació sobre la realitat del 
nostre país, en general s’accepten amb normalitat les característiques pròpies, 
especialment pel que fa a la llengua. És evident que l’ús del català es mantindrà en la 
pastoral, en la litúrgia, en les publicacions, i en la vida quotidiana dels religiosos. 
 

L’any de la vida consagrada i el V 
centenari de santa Teresa de Jesús, 
són una oportunitat per fer 
engrescadora la vida religiosa als 
joves d’avui? 
Són dues celebracions molt signifi 
catives que coincidei xen en el temps. La 
vida consagrada té tant o més sentit que 
mai i, si és viscuda amb autenticitat, pot 
ser una opció plena de sentit per als 
joves. I no cal dir que santa Teresa té 
una força d’atracció i una actualitat 
sorprenents quan se la coneix de prop: el 

seu coratge, la seva decisió, i especialmente la seva experiència personal de la vida 
cristiana entesa com a relació d’amor amb Jesucrist són molt interpel·ladors per a joves i 
no tan joves. 
 

La familia teresiana peregrina a Montserrat 

El 28 de març tota la familia teresiana de Catalunya celebra un pelegrinatge a Montserrat 
coincidint amb el dia del naixement de santa Teresa. Serà la celebració central del V 
Centenari. El moment principal serà l’eucaristia d’acció de gràcies, a les 11 h, que 
presidirà l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol. Després, al davant de la imatge 
de santa Teresa a la plaça del monestir, es farà un acte d’ofrena dels diversos grups i 
comunitats carmelitans i teresians que s’hi faran presents. 

 

 

 
Redacció / Barcelona Catalunya Cristiana – 15 març 

S’ha obert al públic Missioners.cat, un portal multimèdia que permet conèixer alguns dels 
missioners i missioneres catalans que hi ha al món. El projecte també conté un mapa 
multimèdia, infografi es, miniclips i fi txes informatives sobre qui són aquests missioners i 
missioneres, d’on són, i què pensen sobre temes d’actualitat política, econòmica i social així 
com d’experiències personals en el terreny del diàleg interreligiós i intercultural. 
Missioners.cat és un projecte de l’Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura 
amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de 
Catalunya. La directora de l’Observatori, Míriam Díez Bosch, explica que el mapa «és un 
aparador de testimonis vitals d’aquestes persones. El mapa és obert i està a disposició de 
tothom per tal que hi puguin fer aportacions, suggeriments, un ús pedagògic a les escoles, 
entitats religioses…». La previsió de l’Observatori és anar-lo ampliant i completant amb més 
aportacions en aquests propers anys.  
La persona que ha enregistrat la majoria d’entrevistes, Jordi Sànchez Torrents, explica a 
Catalunya Cristiana que «el testimoni de vida d’aquestes persones ja és tot ell 
evangelització; és un regal per a tots» i que «s’ha de conservar i recollir el testimoni discret 
de tanta gent que fa tant de bé a les persones i que viu amb autenticitat la seva fe». 

S’ha obert el portal multimèdia Missioners.cat 
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ENRIC PUIGGRÒS, jesuïta 

Promoure la dimensió vocacional de la vida cristiana és 
«una missió apassionant; el repte d’arribar als joves 
sempre és ben present». El responsable de la Pastoral 
Juvenil Vocacional de la Companyia de Jesús a nivell 
estatal, Enric Puiggròs, SJ, assegura que «és un privilegi 
ser testimoni d’aquestes històries tan boniques, entrar en 
contacte amb els seus desigs més profunds. Com diu el 
papa Francesc, hem de ser curosos i exigents amb les 
persones que truquen a la nostra porta». 
 
Com transmetre un missatge atractiu als qui truquen 
a la porta? 
La tasca de promoció vocacional és al cor de l’acció 

pastoral amb els joves. Si una persona es pren seriosament el Crist, la pregunta pel seu 
«lloc en el món», per la seva pròpia crida, ha d’aparèixer en aquest context. Contemplant 
Jesús a l’Evangeli veiem que és el primer que fa: cridar companys de camí! 
 
Què cal fer, doncs? 
En primer lloc, cal un desig ordenat de companyes i companys de camí. Hem de saber 
trobar la manera de comunicar que és bo seguir el Crist i que és bo ser religiosa, religiós o 
sacerdot. I, en segon lloc, hem de treballar perquè les estructures pastorals afavoreixin que 
el jove visqui Crist com el centre de la seva vida i saber-nos comunicar per tal de ser una 
opció que els sigui possible viure. 
 
Com viuràs l’Any de la Vida Consagrada? 
Com una oportunitat d’aprofundir en la meva vida com a religiós, per tal que guanyi en 
profunditat i pugui seguir estant al servei de la gent. També pot ser una bona oportunitat 
per reflexionar sobre allò que la Vida Consagrada aporta a l’Església i al món. 
 
Òscar Bardají i Martín - full dominical 8 de març de 2015 

 

 

 
Antoni Burgaya, actual director d’Escola Pia Balmes, nou 
Secretari General de les Institucions Educatives d’Escola 
Pia Catalunya 
 

16 març 2015 - Escola Pia 

A partir del curs vinent 2015-2016 Antoni Burgaya serà el 
nou Secretari General de les Institucions Educatives de 
l’Escola Pia de Catalunya. Burgaya, actual director d’Escola 
Pia Balmes, substituirà a Joan Vilà, Secretari General 
actual, que ha assumit el càrrec durant nou anys. 

Antoni Burgaya és director de l’Escola Pia Balmes des del 
2010. Mestre, especialitzat en Ciències per la UAB, i tècnic en Educació Emocional. Té una 

Missió apassionant 

Antoni Burgaya, nou secretari general de les Institucions Educatives 
d’Escola Pia Catalunya 
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llarga trajectòria educativa a l’Escola Pia de Catalunya. De 1993 al 1998 va ser director 
pedagògic d’Infantil i Primària a l’Escola Pia de Terrassa; de 1998 al 2010 va ser director 
gerent a l’Escola Pia de Terrassa, i des del 2010 és director gerent de l’Escola Pia Balmes. 
És membre del Consell Escola Municipal de Barcelona. També ha estat molt vinculat a 
Pineta com a monitor i com a membre del grup d’animació infantil Bauxa. 

 
 
El Punt Avui de dijous 26 de febrer va 
dedicar les pàgines 24 i 25 a “Els ordes 
religiosos perden la seva autonomia”. Els 
titulars de dos articles complementaris 
eren: “Els maristes descarten l’Estat i 
s’uneixen amb altres països” (Mireia 
Rourera) i “Els Maristes ja han 
desconnectat” (Carles Sabaté). Ambdós 
titulars no reflecteixen la realitat ni el 
procés seguit, així com tampoc no es 
desprenen del contingut dels articles. Un 
judici històric fàcilment esdevé erroni 
quan es valora el passat a partir del 
prisma actual. Abans de l’any 2000, no hi 
havia els plantejaments polítics actuals. 
L’article central fa referència a les 
anomenades reestructuracions de les 
províncies canòniques. En determinats 
casos, això implica que el govern i la 
cúria provincials es traslladin a altres 
indrets. Decisions no menors perquè poden afectar a la pastoral específica. El fet 
presenta una notable complexitat. Com que vaig enviar una carta al diari El Punt Avui i 
no l’han publicada, vull fer arribar a través d’aquest bloc les meves reflexions per 
desmentir preteses intencionalitats i per il·lustrar un millor coneixement sobre els criteris 
de reestructuració. Quan un institut religiós pren una decisió com a col·lectiu, les 
motivacions poden ser moltes i variades, però la fonamental apunta a trobar una solució 
institucional i eclesial. 

La reestructuració a l’Institut marista va començar fa més de 20 anys. El Capítol general 
de 1993 va donar un mandat al germà Superior general i al seu consell d’estudiar i 
reorganitzar, si és cas, les províncies per garantir-ne la viabilitat i la vitalitat. El Consell 
general preparà el 1997 un esquema per continents tot considerant la realitat de cada 
país. A l’any 1998, se celebrà una reunió a Roma amb dos representants de cúries 
províncies i districtes d’Europa. Les reunions se seguiren en diversos formats. A Lisboa, 
s’acceptaren dos criteris: a) la internacionalitat (una província podria abraçar diversos 
països); i b) solidaritat (buscar solucions satisfactòries per a tothom). El Consell general 
proposà vàries fórmules que foren enviades a les províncies per a la seva reflexió i 
estudi. El Superior general, a l’any 2001, signà la decisió de la creació de les noves 
províncies. 

Espanya tenia set províncies maristes, una de les quals era Catalunya. En el nou model, 
es creà la Província de l’Hermitage, que aplega Catalunya, França, Grècia, Hongria, 
Suïssa i Algèria. Els seus inicis es remunten al 1 d’agost de 2003. Cal recordar que 

El Punt Avui: dos titulars sobre els maristes 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/826611-els-ordes-religiosos-perden-la-seva-autonomia.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/826611-els-ordes-religiosos-perden-la-seva-autonomia.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/826609-els-maristes-descarten-lestat-i-suneixen-amb-altres-paisos.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/62-apunt/826608-els-maristes-ja-han-desconnectat.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/62-apunt/826608-els-maristes-ja-han-desconnectat.html?cca=1
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l’Institut marista té els orígens a França, per això es va considerar que la nova Província 
rebria el nom de l’Hermitage, que la cúria provincial estaria a Lió en comptes de 
Barcelona i que el francès i el català serien les seves llengües oficials, tot mantenint en 
l’àmbit educatiu i pastoral a més altres llengües d’ús com el grec, l’hongarès, el castellà 
i l’àrab. El primer provincial va ser un català i el vicari provincial un francès. Ara succeeix 
a l’inrevés. El provincial es francès i el vicari provincial català.  

En resum: a) la decisió va correspondre al Superior general i al seu consell i no als 
maristes de Catalunya, que vam mantenir una actitud oberta, dialogant i disponible a 

realitzar altres combinacions; b) la reestructuració va ser volgudament internacional, 
com succeeix amb la majoria de províncies maristes d’arreu del món; c) les relacions 
amb altres províncies presents a Espanya es mantenen especialment a través 
d‘organismes diversos d’animació, de formació i de gestió; d) els maristes estem en 
plena comunió amb els altres instituts religiosos i respectem les diverses solucions que 
han adoptat, tot entenent que cadascú cerca la millor solució al seu abast; f) el projecte 
fundacional de Marcel·lí Champagnat té com a característica la universalitat. Afirmà: 
“Totes les diòcesis del món entren en els nostres projectes”, un criteri que no és polític  
sinó eclesial; g) l’arrelament a cada país amb presència marista és una prioritat, ja que 
l’evangelització i l’educació exigeixen estimació i compromís amb les persones, 
especialment les més desateses, que viuen en un lloc concret, en el nostre cas 
Catalunya, amb la seva identitat, cultura, llengua, i amb les seves necessitats personals 
i col·lectives. 

Lluís Serra Llansana 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/lserra
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Germans de la Salle: Finalitza la IV AMEL del Sector de Catalunya 

El dissabte 14 de març va finalitzar la IV Assemblea de la Missió Educativa del nostre Sector 
de Catalunya. Durant tres dies, l’Assemblea ha sigut un espai privilegiat en el que es veu i 
es viu la importància del projecte educatiu lasal·lià. Suposa una gran responsabilitat, ja que 
s’està elaborant la fulla de futa tant del Sector com del Districte. Els assembleistes han 
estudiat la missió educativa, els objectius i les línies d’acció de la Institució per adaptar-los 
a la realitat dels centres de Catalunya.  
 

En aquest context, se sent que estem en 
el relat d’un futur de la Institució, del 
Districte i dels Sectors; i produeix una 
gran alegria i la necessitat de donar 
respostes avançades e innovadores per 
a continuar sent referents de l’educació 
amb els infants i joves. A prop de 70 
accions propostes ho corroboraran.  
 
Els 52 Delegats i Delegades més els 4 
convidats, escollits pels equips directius 
i els participants a la formació 

institucional (FICAT), han desenvolupat una excel·lent feina de reflexió i de propostes, amb 
moments intensos per analitzar com es poden fer millors propostes d’accions de futur de 
manera coherent, amb energia i seguint, de vegades, els passos del nostre fundador.  
 

Necessitat de donar respostes avançades e innovadores 
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Al marc de l’Assemblea s’han escollit sis nous Conseller/es de la Missió Educativa del 
Sector:  

 Sra. M. Àngels Laparte  (La Salle Sant Celoni) 

 Sra. Isabel Soler (La Salle Premià) 

 Sra. Ana Marín (Fundació Comtal) 

 Sr. Ernest Casaponsa (Joves La Salle) 

 Sr. Quim Mataró (La Salle Girona) 

 Hno. Joan Escalé (La Salle Mollerussa) 
 
Un procés participatiu i col·laboratiu 
A La Salle entenem que hem de fer créixer la missió de manera participativa, entre tots, 
junts i per associació. És per aquest motiu que comptem amb diverses formes de 
participació en el sí de l’Institut, al 
Districte, als sectors i a les obres 
educatives. El procés d’avaluació i 
reflexió de la missió educativa 
lasal·liana es va iniciar de nou amb la 
celebració de la II Assemblea 
Internacional de la Missió Educativa 
lasal·liana a Roma, el mes de maig de 
2013. D’aquesta assemblea van sorgir 
les línies prioritàries a l’àmbit de la 
missió, que en el Capítol General 
celebrat també a Roma de l’abril al juny 
del 2014 foren ratificats. Posteriorment, 
cada Districte del món lasal·lià ha de realitzar la seva assemblea per a concretar objectius 
derivats de les grans línies prioritàries. Això es va realitzar el passat més de desembre de 
2014 amb la celebració de l’Amel del Districte Arlep a Llívia, València.  
 
VII Premi La Salle Catalunya d’Educació 
Així mateix, l’últim dia de l’Assemblea, dissabte 14 de març, es van lliurar els premis del VII 
Premi La Salle Catalunya d’Educació. Els guanyadors, alumnes de La Salle Girona, 
Figueres, Manresa i Gràcia, van ser premiats pel seu esperit innovador i per promoure els 
valors institucionals, com la responsabilitat, la creativitat, la justícia, la convivència i la 
transcendència.  
 

 

 

 

 
Madrid, 16 de marzo de 2015 (IVICON).- Jeanne Emilie de Villeneuve, fundadora de las 
Hermanas de la Inmaculada Concepción de Castres será Canonizada el día  17 de Mayo 
de 2015, por su santidad el papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano. 

Nació en Toulouse el 9 de marzo de 1811, perteneciente a la nobleza francesa, tercera hija 
del Marqués de Villeneuve y de Rosalie d’Avessens. Vivió en el Castillo de Hauterive, cerca 
de Castres, donde gozó de un ambiente familiar y una educación que la prepararon para el 
futuro. 

Desde muy joven, Emilie se destacó por su amor a Dios, expresado en sus cuidados y 
entrega a los pobres, enfermos, frágiles y excluidos, a quienes desea manifestar así el amor 
que Dios les tiene. 

Canonització de la fundadora de les Germanes de la Immaculada 
Concepció de Castres 
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A sus 25 años, el 8 de diciembre de 1836 fundó, en Castres, junto con otras dos jóvenes, 
la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción. Y en 1847 envió las 

primeras hermanas a África. Murió a los 43 años víctima del 
cólera. 

Hoy las “Hermanas Azules” seguimos queriendo vivir el 
proyecto de Emilie en los distintos lugares del mundo donde 
nos encontramos: 

En Europa: Francia, España e Italia 
En Africa: Senegal, Gabón, Benin, R. D. del Congo, Burkina 
Fasso y Guinea Bisao 
En América: Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Venezuela, Bolivia, México y Haití 
En Asia: Filipinas   
En 2009, Emilie, fue Beatificada en Castres 

El milagro que hoy la lleva a los altares es la curación de la 
niña Emily Maria de Sousa de Patrolina (Brasil). El 5 de 

mayo de 2008, Emily tenía apenas 9 meses, cuando puso su dedo en un enchufe y recibió 
una descarga eléctrica. Se la encontró más tarde, paralizada y gimiendo. 

Al llegar al hospital ingresó en el sector de la unidad de cuidados intensivos donde recibió 
el tratamiento necesario. Los médicos y las enfermeras pensaban que, aunque 
sobreviviese, la niña tendría consecuencias muy graves. 

Emily empezó a comer, pero lloraba y tenía una hipertonía muscular y dificultades para 
respirar. El 14 de mayo de 2008, le colocaron un tubo gástrico y fue trasladada a pediatría. 
Salió del hospital el 20 de mayo, en estado muy grave: no podía ver, respirar, hablar, 
sostener el cuello, tenerse de pie… 

Del 21 al 29 de mayo se hizo una Novena a la Beata Jeanne Emilie de Villeneuve. En la 
tarde del 30 de mayo de 2008, hubo un cambio radical: la pequeña comenzó a ver y volvió 
a la normalidad, encontrándose desde entonces en perfecto estado de salud. 

Las hermanas, hermanos y laicos, que seguimos el carisma de Emilie, nos sentimos muy 
felices de poder celebrar este gran acontecimiento a la vez que nos vemos impulsados y 
comprometidos a vivir, en nuestro mundo de hoy,  la espiritualidad y carisma heredado de 
Emilie y hecho vida por todas las hermanas que nos han precedido. 

 

 

 

Madrid, 18 de marzo de 2015 (IVICON).- El hermano Antonio López García se encuentra 
bien al igual que sus hermanos de comunidad de la isla de Tanna en Vanuatu, palabras 
oídas con alegría y tranquilidad tras unas cuantas horas de incertidumbre y espera y que 
fueron comunicadas por un hermano desde Oceanía. 

La familia del Hno. Antonio me comunica “Hemos pasado unos días angustiosos sin poder 
conectar con él, aun siendo conocedores de las dificultades, pero nunca han perdido la 
esperanza. Como creyentes quieren, de verdad, agradecer a Dios por toda la gente buena 
que hay en tantos lugares del mundo, como Antonio, tan cercanos, serviciales y dando su 
vida por los demás con todos aquellos que menos tienen. Muchas gracias a todos los que 
ya estáis colaborando y mandando ayuda en estos momentos hacia Vanuatu. Y a todos los 
que nos habéis apoyado con vuestro cariño y oración”.   

El religiós dels Germans del Sagrat Cor es troba bé 
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Tanto desde la Institución de los 
Hermanos del Sagrado Corazón como 
desde la Fundación Corazonistas 
corroboramos las palabras de la familia y 
agradecemos a todos: familia, medios de 
comunicación, simpatizantes 
corazonistas,… las muestras de cercanía 
y cariño. Hoy, para su familia y para 
nosotros, sus hermanos, el saber que 
Antonio está vivo es la mejor noticia. Y 
apoyándonos en unas palabras muy 
usadas por el propio Hno. Antonio “Ser 
misionero no es un camino de rosas, pero 
sí que es un camino alegre”. Y su sonrisa 
así lo manifiesta.   

Queda por delante un largo camino de 
reconstrucción, pues los daños 
materiales han sido cuantiosos, pero lo emprenderemos con esperanza.   

Madrid 18 de marzo de 2015   

Familia del Hno. Antonio López García Nieto 
Hno. Eusebio Calvo, Superior Provincial 
Luis J. Fernández Ortiz-Repiso, Fundación Corazonistas 
 

 

 

 
Les comunitats del barri de Sants: Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, 
Adoratrius i Germans Maristes van celebrar la seva darrera trobada el 13 de febrer a la 
comunitat de les Franciscanes Missioneres del carrer Begur. L’Eucaristía, presidida pel P. 
Màxim Muñoz, donà inicia a la trobada. Un moment profund de pregària, d’escolta de la 
Paraula de Déu, d’ofereiment i de cant. Després van sopar. Al llarg del qual, es va projectar 
l’audiovisual de l’URC “Rere les pertajes de Jesús”. Al final, dues religioses van obsequiar 
amb vestits dels seus països balls folklòrics. Una trobada per estretar els llaços de 
fraternitat. Cada vegada se celebra en una comunitaty diferent per torn i durant el curs hi 
ha dues o tres trobades. Enguany, amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada, el logo ha 
presidit els llocs de reunió. 
 

  

Xarxa intercongregacional i intercomunitària del barri de Sants 
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Reunió especial amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada 
 
El dia 4 de març de 2014, dimecres, va celebrar-se al Seminari Conciliar de Barcelona 
(Sala Tarrés) la reunió dels Delegats Episcopals de Vida Consagrada y la Junta directiva 
de l’URC, presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic i enllaç de la Conferència 
Episcopal Tarraconense amb els religiosos de Catalunya. La sessió va comença amb 
l’Eucaristía a les 10 del matí y acabà amb el dinar. 
Hora: 10 a 14 i dinar al seminari 
 
Tot seguit, la relació de persones convocades: 
President: Mons. Romà Casanova, bisbe representant de la CET per a la VC 
Delegats episcopals de VC: Pere Cardona (Tarragona), Francesc Prieto Rodríguez 
(Barcelona), Antoni Riera Figueras (Lleida), Josep Maria Henríquez Ferreras (Sant Feliu de 
Llobregat) Jaume Vila (La Seu d’Urgell), Ramon Alventosa (Girona), Ramon Labernie 
Castell (Tortosa), Begoña Fornés (Terrassa), Joan Casals (Solsona) i Joan Casas i Josep 
Maria Morros (Vic). 
Junta Directiva de l’URC: Màxim Muñoz, Ma. Eulàlia Freixas, Agustí Borrell, Pilar Rovira, 
Rosa Masferrer, Llorenç Puig i Lluís Serra 
 
Els temes tractats en diàle conjunt han estat els següents: 

1. Presentació dels participants 
2. Primer tema: informe de cada delegació episcopal sobre el programa diocesà i de 

l’URC sobre el seu programa de l’Any de la Vida Consagrada, les línies bàsiques 
d’acció i les propostes de cara al futur 

3. Segon tema: línies eclesials que hem d’impulsar en l’animació de la vida consagrada 
(aspectes de fons, pastoral vocacional...) 

4. Tercer tema:  
a. el model actual de la coordinació de la vida religiosa amb les realitats 

diocesanes i interdiocesanes (SIRBIR, CET – URC, , delegats episcopals, 
secretariats interdiocesans, consells presbiterals, pastorals… de cada 
diòcesi) 

b. manteniment, millora o alternatives al model actual. 

5. Conclusions i fi de la reunió 
 

Secretariat Interdiocesà de les Relacions Bisbes i Religiosos 
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CONCERT DE QUARESMA 
Diumenge 29 de març de 2015 a les 17h 
Monestir de Sant Benet de Montserrat 
Maria Mateu, soprano 
Natalya Chabànova, alto 
Joan Casals, orgue  
Obres de Pergolesi, Bach, Vivaldi, Handel 
 

Vegeu més activitats: http://www.monestirsantbenetmontserrat.com/ 

 

 

 

 

Hna Mª Lourdes, cpcr  
Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey 
Casa Mare de Déu de Montserrat 
08140 Caldes de Montbui 
Tel: 93 865 44 96 o 697840559 
http://cpcrcaldes.org 

Monestir de Sant Benet de Monterrat 

Enfortiu els vostres cors  Dia del Seminari  
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FUNDACIÓ CLARET – XVIIè SIMPOSI 

Dissabte, 11 d’abril de 2015 
Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret (Roger de Llúria 5, 08010 
Barcelona) 

No hi ha dubte que el Concili Provincial Tarraconense va suposar per a tota l’Església de 
Catalunya un esdeveniment de primera magnitud, malgrat dificultats i recels. I això per 
diverses raons: per la dinàmica de participació que va generar, per les reflexions que va 
provocar en diversos cercles i a l’aula, per les conclusions que va adoptar. A 20 anys de la 
celebració, en un nou context eclesial i sòcio-polític, ens podem preguntar quines de les 
seves intuïcions, dinamismes, reflexions etc. val la pena no deixar perdre i rellançar-los amb 
nou impuls: temes que van quedar en el “calaix de l’Abat”, sobre els que no es va poder 
debatre ni concloure amb plena llibertat, la participació que tant impulsa el Papa Francesc 
des dels diversos carismes i ministeris (bisbes, laics, clergat diocesà, religiosos…), la 
necessitat de projectes interdiocesans que sumin esforços respecte als grans reptes que 
tenim com a Església, etc. 

Tot plegat ens ha portat a organitzar un Simposi que, més que fer pròpiament un balanç 
dels fruits del Concili, cerqui els elements d’aquell gran esdeveniment eclesial que puguin 
il·luminar i dinamitzar el present i el futur de l’església de Catalunya. 

PROGRAMA 

9:15 h: Recepció i lliurament del material 

9:45h: Presentació del Simposi a càrrec de 
Màxim Muñoz Duran, President de la 
Fundació Claret. 

10:00h: Conferència Bernabé Dalmau i 
Ribalta, Monjo de la comunitat benedictina de 
Montserrat i director de la revista 
montserratina Documents d’Església. 
«Elements del Concili Provincial Tarraconense 
com a esdeveniment que ens poden il·luminar 
avui» 

11:15h: Descans 

11:45h: Comunicació Bisbe Soler Perdigó, 
secretari general del Concili Provincial 
Tarraconense. «L’experiència personal del 
Concili Provincial Tarraconense i reflexió sobre la seva actualitat» 

12:15h: Tertúlia-debat: «En què pot il·luminar el Concili Provincial Tarraconense el 
present i el futur de l’Església de Catalunya?» 

«20 anys després del Concili Provincial Tarraconense: en què pot 
il•luminar avui l’Església de Catalunya?» 
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Hi participaran: 

Joan Torra i Bitlloch, rector de les parròquies de Torelló del Bisbat de Vic, professor de 
teologia de la Facultat de Teologia de Catalunya i dels Instituts Superiors de Ciències 
Religioses de Barcelona i de Vic. Va participar en el Concili Provincial Tarraconense. 

Marcel Joan i Alsinella, periodista, membre de la Comissió preparatòria i de la Comissió 
Diocesana de Barcelona i va participar en el Concili Provincial Tarraconense. 

Caterina Verdera i Castelló, Filla de la Caritat i i responsable del programa de voluntariat 
de la Fundació Filles de la Caritat Fundació Social. Va participar en el Concili Provincial 
Tarraconense. 

Moderador: Jordi Llisterri i Boix, periodista i Director del portal d’informació 
religiosaCatalunyaReligió.cat. 

13:45h: Clausura del Simposi 

INSCRIPCIÓ 

Places limitades. Es requereix inscripció, 10,00 € (bescanviables per publicacions de 
l’Editorial Claret). 

Cal fer el pagament dels 10,00 € abans del divendres, 10 d’abril, al següent número de 
compte: La Caixa ES43 2100 0856 9002 0041 7061 (Fundació Claret Exp. Cristiana). 

 

 

 

La cançó Cartes de l’orient, una de les destacades del treball El primer 
arbre del bosc, compta amb l’acompanyament del cor montserratí 
 

 
“Ha estat un nou estímul, una nova experiència que ens ha fet conèixer nous estils i 

noves maneres de creació musical”, afirma Llorenç Castelló, director musical 
 
Montserrat, març de 2015. L’Escolania de Montserrat ha intervingut en el nou disc del grup 
musical català Blaumut, que porta per títol El primer arbre del bosc. Concretament, 
l’aportació de l’Escolania ha estat a la peça Cartes d’orient, una de les destacades del CD, 
la gravació de la qual es va produir a finals de gener de 2015. 
 
Aquesta col·laboració té l’origen quan Blaumut va iniciar el procés creatiu i de gravació del 
seu nou disc, l’octubre de 2014. “Se’ns va acudir la idea d’utilitzar un cor infantil a la cançó 
Cartes de l’orient, i arran de l’amistat que tenim amb un antic escolà músic, establim 
contacte amb el P. Sergi d’Assís, prefecte de l’Escolania”, afirma Vassil Lambrinov, violinista 
del grup i portaveu. “Quan l’Escolania ens va comunicar que acceptava la participació en el 
disc ens va causar una gran alegria, ja que és tot un privilegi poder comptar amb el so del 
cor montserratí en aquesta peça; a partir de llavors, vàrem acabar de perfilar els 
arranjaments de la cançó, li vàrem donar un aire simfònic a la peça, de manera que tot 
plegat agafés una sonoritat adient”, afegeix l’integrant de Blaumut.  
 

L’Escolania intervé en el nou disc del grup català Blaumut 

http://www.catalunyareligio.cat/
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“Aquesta col·laboració ha estat un nou estímul, una nova experiència per a nosaltres, que 
ens ha fer conèixer nous estils i noves maneres de creació musical; entre tots ens hem 
enriquit musicalment, que és el més important”, apunta Llorenç Castelló, director musical 
de l’Escolania. 
 
 Blaumut és una formació musical que combina el folk amb el pop, la música clàssica i la 
cançó d'autor. El nom del grup ve de la cançó Islàndia del seu disc El turista. Està integrada 
per Oriol Aymat (violoncel), Xavi de la Iglesia (guitarra i veu), Vassil Lambrinov (violí) i Manel 

Pedrós (bateria). Lletres plenes 
d'imatges, arranjaments 
d'instruments clàssics de corda i el 
so de diverses andròmines formen 
l'atmosfera de les seves cançons. 
El setembre de 2013, Blaumut va 
ser guardonat amb el Premi 
Cerverí de lletres per a cançó per 
la seva versió musical del poema I 
beg your pardon, de Salvador 
Espriu. 
 
Segons Blaumut, El primer arbre 
del bosc (Autoedició, 2015) “és 
una invitació a fer un viatge 

interior, intens i ple de turbulències emocionals i sentiments que ens endinsaran en aquest 
bosc”. I la cançó Cartes de l'orient “és la història d'un mariner que després de tota una vida 
al mar, ara se'l mira, com qui pinta un quadre, des de terra ferma i amb enyorança”. 
 
Èxit de la gira a la Xina 
 
L’Escolania, que del 23 de febrer al 8 de març ha realitzat una gira històrica a la Xina, ha 
valorat positivament aquest primer viatge al país asiàtic. Ha actuat en els dos auditoris més 
importants del país, a les ciutats de Beijing i de Shanghai, concretament al National Centre 
for the Performing Arts i al Shanghai Oriental Art Center. Els concerts van comptar amb 
l’assistència d’un nombre molt important de públic, que va mostrar molt d’interès –hi havia 
força famílies amb nens-. Al final de cada actuació van acomiadar el cor montserratí amb 
grans ovacions i crits d’entusiasme. 
 
Cal destacar que, en acabar el segon concert a Beijing, els responsables de l’auditori van 
manifestar que l’Escolania havia estat “el millor cor infantil que mai no havien vist”; raó per 
la qual els tornaven a convidar el proper mes d’agost, petició que l’Escolania va haver de 
desestimar perquè és l’època de vacances dels escolans. Durant l’estada al país asiàtic, 
l’Escolania, com fa habitualment en les seves sortides internacionals, també va fer visites 
culturals. 
 
Aquest viatge a la Xina ha estat 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 Carulla, la Chenter Foundation i la Fundació DAMM. El programa dels 
concerts, que va dirigir Llorenç Castelló, acompanyat al piano per Vicenç Prunés, incloïa 
cançons populars catalanes, música de Montserrat, peces internacionals i algunes cançons 
populars xineses. Per preparar, precisament, les peces en llengua xinesa, els escolans van 
rebre classes de pronunciació de xinès. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Cerver%C3%AD_de_lletres_per_a_can%C3%A7%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Cerver%C3%AD_de_lletres_per_a_can%C3%A7%C3%B3
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Us convidem al concert al Monestir de la Immaculada Concepció, el proper dissabte dia 21 
de març a 2/4 de 9 del vespre (Avinguda Torner, 63 de Mataró). 

Una vegada més, l’organista Joan Casals, de Terrassa, col·laborarà amb l’Associació 
s’Amics de la República Dominicana amb un concert en el que la qualitat està garantida. 
Estarà acompanyat de Maria Mateu, soprano i Natalya Chabànova, alto. A tots ells, moltes 
gràcies per aquest concert, els beneficis del qual aniran pels Projectes que s’estan portant 
a terme a República Dominicana. 

Ens interpretaran aquest repertori: STABAT MATER. G. B. PERGOLESI, PASSIÓ ST. 
JOAN. J. S. BACH, SALVE REGINA. G. B. PERGOLESI, GLÒRIA. A. VIVALDI i MESSIES. 
G. F. HANDEL 

as. 

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

 

V CUARESMA. “Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto” 
Disparando a perros (2005) Michael Caton-Jones 
  
Disparando a perros (2005) Michael Caton-Jones 

Hoy presentamos una película dura, de subida a Jerusalén. 
Basada en la historia verdadera del sacerdote Vjeko Curic que 
salvó a muchas personas de morir durante el genocidio ruandés 
de 1994. Cuenta cómo en un colegio en Kigali se incorpora como 
voluntario Joe Connor, allí lleva muchos años el padre 
Christopher, y entre los alumnos mayores está la joven Marie. 
Pronto el colegio se convierte, ante las matanzas generalizadas, 
en un campo de refugiados bajo la protección de los cascos 
azules de la ONU. Joe ha prometido a Marie que permanecerá a 
su lado. Pero los militares europeos reciben orden de retirarse y 
cada uno de los tres personajes centrales se enfrenta a un 
dilema. El sacerdote seguirá el camino de Cristo aceptando la 
muerte (2º Lect.). Porque sabe que “si el grano de trigo cae en 
tierra y muere, da mucho fruto” (Ev.). 

Cine i litúrgia 

 

Actualitat del missatge de Santa Teresa de Jesús 

Concert el Monestir de la Immaculada Concepció 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 En medio del enorme temor de los refugiados, la salida de los cascos azules 
significa su condena a muerte ¿Cuál fue el papel de la ONU y Europa en el 
conflicto ruandés? 

 En la hora de la decisión el padre Christopher dice a Joe: “Me preguntaste dónde 
estaba Dios en todo cuanto aquí está pasando, en todo este sufrimiento. Sé 
exactamente dónde está, está aquí mismo con estas personas, sufriendo. Su amor 
está aquí, más intenso y más profundo que jamás lo había sentido” ¿Crees que 
Dios puede estar en el sufrimiento que los seres humanos nos infringimos? 

 ¿Qué relaciona en la hora de su muerte al  padre Christopher con Jesús? 

 Cuando Marie, años después, vuelve a ver a Joe ¿Qué mensaje le trae? 
(Orientación para padres y educadores: No recomendada a menores de 13 años con 
escenas de violencia, alcoholismo y tensión dramática) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Demà acaba la preinscripció als nivells bàsics i obligatoris  

 Demà, dimarts 17 de 
març, finalitza la 
preinscripció per a 
infantil, primària i ESO. 
Tanquem, doncs, la 
primera i principal 
fase de la campanya 
“Tria Escola 
Cristiana”.  

Quan demà ens reunim 
en l’assemblea de 
titulars i directors a 
Jesuïtes Sarrià – Sant 
Ignasi, cada escola 
coneixerà ja una 
primera aproximació 
del nombre de 

preinscripcions obtingudes en primera opció. No és la dada definitiva de matrícula prevista, 
però es l’indicador més important de la demanda que és capaç de generar cada escola.  

Ara caldrà treballar per consolidar les segones opcions d’aquells que no obtenen plaça en 
la primera. Els centres que tenen sol·licituds d’aquestes característiques i que no poden 
atendre per excés de demanda cal que ajudin les famílies a trobar les millors opcions. Serà 
bo que coneguin la situació de les escoles cristianes de l’entorn i les possibles places 
disponibles. Ens podem ajudar sense perjudicar ningú en res. Siguem proactius en aquesta 
línia i no esperem l’acció de les comissions de garanties.  

Segona etapa: l’educació postobligatòria  

Pel que fa a la campanya, ara cal seguir treballant per al batxillerat i els cicles formatius. La 
campanya conjunta no està centrada en aquestes etapes, però també s’hi fa incidència i es 
col·labora en la difusió que fan les escoles.  

És important l’actualització de dades relatives a l’oferta formativa de la Formació 
Professional per al proper curs, que anunciàvem la setmana passada i que avui us 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [547 16|03|2015] 
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recordem per tal d’incorporar-les al cercador www.triaescolacristiana.cat, que evidentment 
seguirà actiu.  

Recordem els terminis de preinscripció per a aquests nivells educatius: w w  i s  

 Del 12 al 19 de maig per al batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de 
formació professional i d'arts plàstiques i disseny  

 Del 19 al 29 de maig per al programes de formació i inserció  

 Del 26 de maig al 3 de juny per als cicles formatius de grau superior de 
formació professional i d'arts plàstiques i disseny  

 
 
 
 

 

El 24 de març del 1980 va ser assassinat Óscar Romero, arquebisbe de San Salvador. 
S'havia convertit en una veu incòmoda per als més poderosos perquè defensava els drets 
dels més pobres d’Amèrica Llatina. El pròxim 23 de maig, 35 anys després del seu martiri, 
Óscar Romero serà beatificat. “Signes dels temps” entrevista el jesuïta i teòleg alemany, 
Martin Maier, autor del llibre “Óscar Romero. Mística y lucha por la justícia”. 
 
Altres temes: 
- 75 anys de la Passió de Cervera. Conversa amb Jaume Rossich, membre de la junta 
directiva de la Passió. 
- Reportatge sobre el Col·legi Teresià de Tortosa amb motiu dels 500 anys del naixement 
de Santa Teresa de Jesús. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Esteve de Bagà, Berguedà. 

 
Data: 22 de març de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

Signes dels temps a TV3: “Beatificació d’Óscar Romero” 
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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 
 
 

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 

 
 

  
  MARÇ | 2015 

20 dv 
Cicle: “L’art del cinema i la vida consagrada”. Projecció de la pel·lícula 
“Ida”. Comentaris: Maria Claustre Solé. 

21 ds CEVRE - Recés de Setmana Santa 

23 dl CEVRE - Formació inicial T2.   

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Secretaria de l’URC 
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