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Barcelona, 18 de juny de 2015                                                                                   ANY VIII. núm.       

El text de l’encíclica “Laudato Si’” al Servei de Documentació 

La Junta directiva de l’URC, en la seva darrera reunió plenària del passat divendres, 
va aprobar el CALENDARI URC DEL CURS 2015 – 2016. Anoteu les dates importants 
a la vostra agenda, especialment les referents a les dates de formació permanent i 
d’altres esdeveniments més significatius. 
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El papa Francesc, amb motiu del Sínode de Bisbes sobre «Els desafiaments pastorals 
sobre la família en el context de l’evangelització», va afirmar: «Que ningú no digui: “Això 
no es pot dir; pensaran de mi així o aixà...” S’ha de dir tot el que es pensa 
amb parresia.» Parresiaés un terme grec que significa coratge, valentia, audàcia. En el 
número 259 de l’exhortació apostòlica Evangelii gaudium, va escriure: «L’Esperit Sant infon 
la força per anunciar la novetat de l’Evangeli amb audàcia (parresia), en veu alta i en tot 
temps i lloc, fins i tot a contracorrent.» El Papa mostra en la seva vida el que demana als 
altres. L’encíclica Laudato Si, en el moment d’escriure aquest article, recorre els darrers 
trams davant de la seva publicació. Aquesta expressió de sant Francesc d’Assís que obre 
el Càntic de les criatures posa títol a l’encíclica, que aborda l’ecologia des de la reflexió, el 
compromís evangèlic i l’ètica solidària. 

Tema actual, controvertit, 
espinós, que aglutina interessos 
de tota mena. L’enriquiment 
ràpid i insolidari de grans nuclis 
de la generació actual pot posar 
en risc el futur i construir un món 
inviable per a les properes 
generacions. Hi ha en joc el canvi 
climàtic, el medi ambient i la vida 
humana. El prior de Poblet, el P. 
Lluc Torcal, ha impulsat, d’acord 
amb la comunitat cistercenca, 
mesures importants per convertir 
el monestir en un centre 
sostenible. S’ha produït un 

estalvi d’aigua autèntic. Deia el prior que els monjos d’avui han de fer servir els recursos 
de manera que en el futur puguin viure sense problemes en aquest mateix lloc noves 
generacions de monjos. La seva professió d’estabilitat els lliga a un territori concret. La 
seva actitud s’evidencia com a responsable i solidària. Aquest mateix plantejament es pot 
estendre a tot el planeta blau. 

Les reaccions a l’encíclica no es faran esperar. D’acord amb el que s’ha viscut fins ara, és 
presumible avançar algunes respostes. Grans emporis econòmics se sentiran molestos per 
apreciacions que puguin sorgir del text de l’encíclica, perquè la defensa de l’ecologia 
supeditarà el lucre econòmic sense fre al bé de les persones i dels pobles. Consideracions 
morals gens agradables. La batalla no anirà per aquest camí, sinó que s’atacaran 
«científicament» els seus arguments per desprestigiar-lo. El Papa no elabora un llibre de 
ciència, sense deixar de tenir-la en compte. Busca protegir la vida de les persones i 
impulsar el respecte a la naturalesa. D’altra banda, grups ecologistes pensen que aquest 
tema és de la seva exclusiva incumbència i poden considerar el Papa com un intrús. 
Donaran suport a alguns punts que els interessen. Posaran sordina a altres casos que no 
vagin en aquesta línia amb la seva visió del problema, més procliu a l’enfrontament que al 
diàleg. Sigui com sigui, el Papa ha estat valent en reflexionar sobre una situació tan urgent 
com important, encara que a la vegada sigui vidriosa i complexa. 

Tots recordem aquella frase famosa: «Déu perdona sempre. L’home, de vegades. La 
naturalesa no perdona mai.» 

Lluís Serra i Llansana 

Audàcia del Papa en ecologia 
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CONGREGATIO PRO   INSTITUTIS  VITAE    CONSECRATAE 

ET  SOCIETATI BUS VITAE APOSTOLlCAE 
 

Ciudad del Vaticano, 1 de junio  de 2015 
Prot.  SpR E3/2014 
 
Reverenda Superiora,  Reverendo Superior General: 
 

Como  Ud. sabe, entre los encuentros en Roma organizados por nuestro 
Dicasterio en el contexto del Año de la Vida Consagrada, se encuentra un 
congreso internacional para jóvenes consagrados y consagradas, que se 
desarrollará del 14 tarde al 19 de septiembre de 2015. Tendrá como título: 

"¡Despertad al mundo! Evangelio, profecía, 
esperanza". 
 

Está previsto que puedan participar algunos 
miles de jóvenes consagrados y consagradas 
de todo el mundo, pertenecien tes a Institutos 
tanto de derecho pontificio como diocesano, 
comprendidos entre el período del pre-
noviciado hasta diez de años de 
consagración definitiva/ perpetua. 
 

Desde hace algunos días, en nuestro sitio web 
congregazionevitaconsacrata.va se puede 
encontrar el  link lscrizione Laboratorio en varias 
lenguas para hacer las reservas on  line. Le 

pediríamos que tenga a bien divulgar en los medios de comunicación de su 
Instituto esta información, a fin de darle la mayor difusión posible. 
 

Como puede ver en las notas que acompañan la ficha de inscripción, pedimos 
a cada joven participante la cuota simbólica de 10 euros. Obviamente esto 
no bastará para cubrir los gastos previstos. Por ello, recurrimos a la 
generosidad de los Institutos, pidiendo también a Ud. una colaboración 
económica libre. Confiamos que la comunión de lo bienes entre muchos 
nos permita afrontar los costes del congreso y ayudar también a algunas 
y algunos jóvenes consagrados que vienen de los diferentes continentes. 
 

Agradecido por la atención, saludo fraternalmente en el Señor 
 
 

Carta de Mons. José Rodriguez Carballo, ofms, secretari de la 
CIVCSVA 
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En el marco del año de la Vida 
Consagrada las Hermanas del 
Sagrado Corazón de Jesús y de 
los Santos Ángeles (RR. 
Angélicas) celebramos nuestro 
XV Capítulo General. El lema 
que nos acompañó durante este 
Capítulo fue “Fraternidad que 
acompaña en la Soledad”.  

Este acontecimiento Congrega-
cional tuvo lugar del 27 de mayo 
al 10 de junio en nuestra Casa 
de Espiritualidad “Santos 
Ángeles” en Zaragoza (España).  

Iniciamos con una semana de 
Ejercicios Espirituales que 

dispuso el corazón de cada Hermana capitular para vivir este tiempo de gracia, con 
apertura al Espíritu, a fin de captar las urgencias que la Iglesia y nuestra Congregación hoy 
necesitan.  

Vivimos jornadas de oración, trabajo y reflexión en un ambiente de serenidad, gozo y 
esperanza. Estuvimos asesoradas por Lourdes Fernández, S.S.C.C. 
 
El nuevo Gobierno general para el sexenio 2015-2020 está constituido por 
 
Mª Carmen del Amo Guerrero         Superiora General 
Enedina Fernández Bueno                 Vicaria General 
Consejeras Generales: 
Irene Cuende Calvo 
Faustina Bartolomé Machín 
Sofía Gutiérrez Soto 
 

 

Les Religioses Angèliques han clausurat el seu XV Capìtol general 
Mª Carmen del Amo Guerrero, superiora general 
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(CR - 11/06/2015) M. del Mar Albajar ha estat escollida aquest matí nova abadessa del 
Monestir de Sant Benet de Montserrat. Les germanes benedictines han escollit una de les 
religioses més joves, de 44 anys, en la votació que s’ha fet sota la presidència del 
bisbe Agustí Cortés. 

Maria del Mar 
Albajar i Viñas 
substitueix a 
Montserrat Viñas, 
després de vint 
anys com a 
abadessa i arran 
de la seva renuncia 
en sobrepassar els 
70 anys d’edat. La 
nova abadessa és 

actualment mestra de novícies del monestir. També ha dirigit tallers de focusing i diverses 
sessions d’espiritualitat a monestir. És llicenciada en teologia per la Jesuit School of 
Theology de la Universitat de Santa Clara a Berkeley. Manté obert un compte a Twitter i 
a Facebook, en el que difon les activitats del monestir, alguns missatges de d’espiritualitat 
i on dóna suport a diverses causes feministes o de caire social i nacional.   
Maria del Mar Albajar, nascuda a Barcelona el 1970, té estudis musicals, és diplomada en 
Ciències Empresarials i llicenciada en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, 
diplomada en Ciències Religioses a l'Iscreb abans de llicenciar-se a Berkeley. 

Relleu per elecció  

L’elecció de la nova abadessa s’ha fet entre les germanes benedictines que no superen els 
70 anys. Després d’uns dies de recés, que han fet amb l’abat Josep Maria Soler, aquest 
matí han celebrat l’eucaristia amb el bisbe de Sant Feliu, que després ha presidit l’elecció. 
Totes les religioses reben un llista amb els noms de totes les germanes que poden ser 
escollides i cada una marca un dels noms de la llista. L’escrutini es fa públic i es repeteix 
fins que s’assoleix la majoria necessària. 

En aquest cas, el relleu s’ha produït per la preceptiva renuncia que ha de presentar 
l’abadessa en complir els 70 anys segons les constitucions de les benedictines. Montserrat 
Viñas ja va presentar la renuncia fa tres anys, però se li va demanar que continués un 
temps més. Una curiositat és que la nova abadessa és neboda de Montserrat Viñas.  

Entre les 59 comunitats de vida contemplativa femenina que hi ha a catalunya, només 
algunes tenen mare abadessa. En el cas de les benedictines hi ha l’abadessa de Sant 
Benet de Montserrat i la de Sant Pere de les Puel·les, Esperança Atarés, que serelegida 
el 2011. Altres comunitats que tenen abadessa són clarisses i cistercenques. L’abadessa 
sempre s’escull per votació de tota la comunitat i acostuma a ser un càrrec vitalici o limitat 
en arribar a una determinada edat, però normalment no té una durada determinada. Quan 
renuncien al càrrec pasen a ser abadesses emèrites. 

L’abadessa d’una comunitat es pot reconèixer perquè porta la creu abacial per sobre l’hàbit. 
En altres temps també havien dut bàcul com els bisbes.  

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/maria-del-mar-albajar-nova-abadessa-
sant-benet 

Maria del Mar Albajar, nova abadessa de Sant Benet de Montserrat 

http://www.monestirsantbenetmontserrat.cat/
http://www.worldcat.org/title/salvacion-como-relacion-transformada-recuperando-el-concepto-de-divinizacion-como-propuesta-soteriologica/oclc/727065308
https://twitter.com/maralbajar
https://www.facebook.com/jana.blau.52
http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?page_id=12
http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/149143
http://www.catalunyareligio.cat/ca/node/149143
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Gna. Emilia González, nova superiora general de Puresa de Maria 
 

Samuel Gutiérrez | Catalunya Cristiana, 14 de juny de 2015 

Mares i educadores. Aquest és el carisma que des de fa més de 100 anys guia la 
Congregació de Religioses Puresa de Maria. Fundades el 1874 per la mallorquina Alberta 
Jiménez, avui compten amb gairebé 300 germanes presents en tres continents: Amèrica, 
Àfrica i Europa. Des de fa anys tenen el noviciat a Sant Cugat del Vallès, on el mes d’abril 
passat van celebrar el Capítol General. Hi va ser escollida la Gna. Emilia González 
(Tejerina, 1951) com a nova superiora general per als propers sis anys. 
 
Com afronta el desafiament de dirigir la congregació de Puresa de Maria els propers 
sis anys? 
És un desafiament que portarà una mica de tot: alegries i creu. 
He mirat d’afrontar aquesta nova missió amb pau, serenitat i amb 
una gran confiança en el Senyor. D’Ell ve tota la força, de la 
meva banda només desitjo ser un simple instrument en les 
seves mans. El que l’Esperit necessita és que el deixem actuar 
i això és el que voldria fer: no posar-li obstacles, escoltar-lo molt 
a través de la pregària i de les germanes, que també són la 
seva veu. 
 
Què li ha demanat el Capítol General? Quins són avui 
els reptes principals que tenen entre mans? 
Enguany totes les comunitats hem treballat l’exhortació 
Evangelii gaudium, que, juntament amb les propostes de les 
germanes, ha estat el rerefons de la nostra tasca capitular. Després de 
pregar i reflexionar molt, se m’ha demanat que juntament amb les germanes del Consell 
ajudi a impulsar els objectius institucionals següents: obrir-nos al dinamisme del carisma; 
renovar la nostra trobada personal amb Déu; revitalitzar la fraternitat; sortir de la pròpia 
comoditat i gosar arribar a totes les perifèries que necessiten la llum de l’Evangeli... 

«L’educació és per a nosaltres una prioritat» 
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Els desafiaments són enormes... 
Sí, i no volem que només quedin en paraules boniques. Cadascun d’aquests objectius es 
desplega en processos, iniciatives, estudis, propostes, accions i, sobretot, requereix el do 
del discerniment espiritual. D’aquesta manera desitgem que no només les germanes, sinó 
tota persona que participa del nostre carisma s’impregni de la nostra espiritualitat i 
contribueixi a posar el seu granet de sorra en la nova evangelització que el Papa desitja 
que es faci al nostre món. 
 
Cridades a ser educadores i mares... Aquest carisma és avui especialment 
necessari? 

La família «és la primera escola d’amor i la més important», afirmava sant Joan Pau II. S’hi 
aprenen els valors que ajuden el nen i el jove a viure plenament la vida. Actualment molts 
nens i joves no tenen aquesta primera escola. Els uns perquè el treball dels pares els 
impedeix tenir temps per als seus fills, els altres perquè viuen en famílies desestructurades. 
Qui podrà donar-los, llavors, aquells valors per créixer forts? A través de l’educació ens hi 
sentim compromeses. D’altra banda, Benet XVI parlava d’«emergència educativa ». 
Educar, doncs, és una prioritat perquè també està en joc la concepció de l’home. L’educació 
és, a més, una de les millors plataformes que té l’Església per evangelitzar. 
 
Què entén per educar? 
Educar és treure de cada persona el millor que té a dins. És fer créixer el que el Creador 
ha posat ja en germen. Per això, ser educadores és ser unes professionals de la paciència, 
de l’amor i de l’esperança. A mi m’agrada comparar- ho amb el treball del camp. Un arbre, 
per ser alt i fort, necessita que els raigs de sol l’acaronin, que la pluja suau amari la terra, 
però també, el vent i la tempesta perquè les arrels es clavin al terra i el sostinguin. La funció 
del llaurador, diguem, de l’educador, és regar, tenir cura, acompanyar, preparar el terreny 
i això requereix paciència i esperança. I en tot posar-hi molt d’amor. Qui no necessita en la 
seva vida sentir-se estimat i valorat? En el camí de creixement, el nen i el jove ho necessiten 
més encara per arribar a ser aquells homes i dones amb els quals ha somiat Déu i necessita 
la nostra societat.  
 
Com s’actualitza la crida a ser contemplatives en l’acció? 
Jesús va cridar els seus perquè «estiguessin amb Ell i per enviar-los a predicar» (Mc 3,13-
15). L’acció i la contemplació són les dues cares d’una mateixa moneda. Tota persona 
enamorada necessita temps per estar amb qui estima. Però no pot quedar-s’hi. Jesús 
mateix llança els deixebles a la missió. Ser «contemplatius en l’acció» només és possible 
si abans ens hem deixat mirar per Ell, si hem sentit que els seus ulls ens miren amb 
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tendresa i ens impulsen a mirar els altres com som mirades. Necessitem dibuixar al nostre 
cor els trets del Pare per poder reconèixer-los en els seus fills. Santa Teresa de Jesús ens 
deia que cal ser Marta i Maria, i el nostre papa Francesc, «persones que preguen i 
treballen».  
 
És difícil aconseguir l’equilibri? 

Sí que ho és! Perquè la nostra societat valora el fer, el que es produeix, i nosaltres en 
formem part. De tant en tant, a la nostra jornada, cal aturar-nos per tornar a Jesucrist i 
demanar-li que ens concedeixi ulls nous, mirada nova, llum nova, per tornar a la nostra 
feina amb més força. La nostra fundadora, Mare Alberta, ja en la seva època va dur a terme 
una gran multiplicitat d’activitats. Els seus contemporanis l’admiraven, entre altres coses, 
pel seu equilibri, fruit d’una vida interior profunda. I és que quan la vida es viu des de dins 
i s’experimenta que som habitats per Algú, tot en nosaltres s’unifica i es torna harmoniós. 
Aquest és el nostre repte: viure des del centre, és a dir, des de Jesucrist. I aquesta manera 
de viure l’aprenem de Maria, Mare i educadora de Jesús. 
 
La congregació creix, ja són gairebé 300 germanes i obres arreu del món. A 
Catalunya, són una de les poques congregacions religioses que té novícies joves, i 
algunes nascudes aquí. Quin és el secret d’aquest floriment vocacional? 
Quan es pregunta a les novícies per què han escollit la nostra congregació, la resposta 
majoritària és que som alegres. El mateix papa Francesc diu que la trobada amb Jesús 
produeix alegria. Nosaltres ens sentim cridades i enviades per Jesús a participar de la seva 
missió i això ens omple d’alegria i ens genera il·lusió en tot el que fem.  
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Ha estat escollida superiora general en l’Any de la Vida Consagrada, així com en el 
pontificat del primer Papa jesuïta de la història. Què necessita renovar la vida 
consagrada per ser fidel a l’Evangeli? 
Els religiosos dins del nostre món representem un nombre molt petit. Tenim la 
responsabilitat de ser «el llevat» en la massa. I perquè actuï bé necessita temps en contacte 

amb ella. El Papa ens dóna la resposta a aquesta 
pregunta: que anem a tothom, especialment a les 
perifèries existencials. Demana que parem les orelles 
molt bé perquè 
puguem sentir el clam dels nostres germans i portem 
la misericòrdia i la tendresa de Déu al seu estimat 
món. La vida consagrada, per ser fidel a l’Evangeli, ha 
de ser viscuda, com també diu el Papa, amb agraïment 
i passió; no permetre que la rutina i el cansament 

puguin envair-la; renovar cada dia el primer amor. També cal mirar el futur amb esperança 
i estar convençuts que l’Esperit de Jesús continua present i actua en nosaltres. Per això, 
hem de 
sortir de la pròpia comoditat i gosar arribar a les persones, i esdevenir així experts en 
comunió. 
 
 
Nazaria  lgnacia  March Mesa,  nació el 10 de enero de 1889,  en Madrid  -   España. 

 
Zoom Catalunya Cristiana 

Amb motiu dels 500 anys del naixement de Santa Teresa de Jesús, 
el taller de l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac de Barcelona ha 
dut a terme una iniciativa singular; diversos usuaris del centre han 
fet un quadre de la santa carmelita a partir de càpsules de cafè. El 
resultat és una obra d’art de materials senzills però bella que 
expressa la pietat més sincera 
i popular. 

 
 
 

El 21 de mayo pasado celebramos los 25 años de la 
Escuela de FM y dimos gracias por los 1556 
alumnos, religiosos/as, sacerdotes y laicos que han 
vivido esta experiencia formativa. La CONFER ha 
estado muy presente desde sus orígenes. 
 

Cada vez somos más conscientes que no se puede 
ir como misionero/a sin una preparación previa. La 
Escuela de FM es un ámbito privilegiado en el que 
no sólo se prepara académicamente, sino que es un 
tiempo de fuerte experiencia espiritual misionera. Así 
lo valoraban los alumnos/as en el testimonio que dieron en la celebración de los 25 años. 
 

Desde la CONFER os animamos a que sigáis enviando a los religiosos y laicos que estéis 
pensando enviar a evangelizar en los diversos países como misioneros. Para una mayor 
información podéis entrar en la página web de la Escuela:  
www.escuelaformacionmisionera.org 

Un quadre de santa Teresa de Jesús a partir de càpsules de cafè 

«El nostre carisma 
ens empeny a ser 
professionals de la 
paciència, de l’amor i 
de l’esperança» 

CONFER: curs intensiu de formació missionera 

http://www.escuelaformacionmisionera.org/
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Jaume Gabarró, 
monjo de Solius 

Així com un 
periodista està 
pendent de les 
últimes notícies, un 
polític ho està del 
cicle electoral,i els 
esportistes de la lliga, 
per a mi —monjo— 
allò que de veritat 
configura el curs de 
l’any són els temps 
litúrgics —
anàlogament a les 
quatre estacions— i 
les seves festes 
particulars. Ja hem 
passat els temps 

forts d’Advent, Nadal, Quaresma i Pasqua, i en reprendre la temporada més llarga de 
durant l’any, els diumenges i setmanes habituals, ens trobem amb uns dies de solemnitat 
especials, perquè no s’hi celebren els fets salvífics de la vida del Senyor sinó aspectes 
«temàtics» del misteri de la salvació: la Santíssima Trinitat, el Cos i la Sang de Crist 
(Corpus), el Sagrat Cor de Jesús. 
 

Divendres s’esqueia l’última d’aquestes celebracions, i per això ara en parlem, en aquest 
mes de juny. Es tracta de festes devocionals que, tot i tenir arrels teològiques antigues, 
bíbliques i patrístiques, no han cristal·litzat fins bastant modernament. La del Sagrat Cor 
de Jesús arrenca del segle XVII, la seva celebració s’estén a tota l’Església el 1856, i, per 
dir-ho així, culmina en el centenari d’aquesta institucionalització, el 1956, amb l’encíclica 
de Pius XII Haurietis aquas («Pouareu aigua»), en referència a les paraules del profeta 
Isaïes (12,3): «Cantant de goig sortireu a buscar l’aigua de les fonts de salvació», que 
segons el Papa «anunciaven els múltiples i fecunds regals de Déu que havien de portar els 
temps cristians». 

Fonts d’aigua que podem relacionar amb el cor o costat traspassat de Jesús per la llançada, 
del qual brollen els sagraments de l’Església (sang i aigua, baptisme i eucaristia). L’aigua 
simbolitza igualment el do de l’Esperit, que perdona els pecats i vivifica. Aquesta festa ens 
vol fer present la immensitat de l’amor de Déu per a la salvació de tots, redempció de la 
qual l’Església és instrument i testimoni, i que podem significar en el cor físic de Jesús. 
Déu, en Crist, ens ha estimat amb un cor humà! Un cor ferit pels nostres greus pecats, pels 
quals és digne de reparació. Amor per amor. En aquest Cor aprenem a estimar. L’essència 
de la devoció al Sagrat Cor de Jesús és la pràctica de la caritat («aquest és el meu 
manament...»). Correspondre a l’amor de Jesús estimant-nos els uns als altres tal com ell 
ens ha estimat. Per poder fer això en el desert espiritual que és el món, trobarem aigua 
abundant a les fonts del Salvador. «Els plans del Senyor persisteixen, manté sempre els 
propòsits del seu cor: ell ens allibera de la mort i ens retorna en temps de fam» (Salm 
32,11.19). 

Pouareu aigua contents 
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El 4 de Diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el día 20 de Junio como Día Mundial del Refugiado, haciéndolo coincidir 
con el aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 
1951, que fue concebida para dar respuesta a la situación de refugiados 
de la Segunda Guerra Mundial. Según esta Convención, un refugiado 
es una persona que se encuentra fuera de su país de nacionalidad o de 
residencia habitual por un fundado temor de persecución a causa de su 
raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social o político, y 
no puede o no quiere acogerse a la protección de su país, ni regresar a él. 
 

Este año, la conmemoración del Día Mundial del Refugiado se torna diferente ante el nuevo 
rostro que están tomando los desplazamientos forzosos en el mundo y los trágicos 
acontecimientos ocurridos en aguas del Mediterráneo en este último periodo de tiempo. La 

representante de ACNUR  en España, 
Francesca Friz-Prguda, afirmaba al presentar en 
mayo el Informe «Tendencias de Asilo 2014: 
niveles y tendencias en los países 
industrializados», que estamos alcanzando “el 
número de desplazados en el mundo más alto 
desde la Segunda Guerra Mundial”. Estamos 
asistiendo a una crisis de refugiados de 
importantes dimensiones. 
 
¿Control o protección? 
En 1999, los países de la Unión Europea 
acordaron crear un Sistema Común de Asilo 
Europeo basado en la aplicación de la 
Convención de 1951 relativa al Estatuto de los 
Refugiados. En la primera fase de este trabajo 
se desarrollaron unos criterios comunes que 

garantizaran un trato más uniforme a los solicitantes de asilo y refugiados de la Unión 
Europea, y se establecieron dos disposiciones -conocidas como las normativas Dublín II y 
Eurodac- en donde se decidía qué país de la UE debía responsabilizarse de cada caso de 
asilo. 
 

Este trabajo continuó en 2004, pero con unos objetivos drásticamente distintos, pasándose 
de un sistema de protección de refugiados a unas políticas orientadas al freno y al control 
de la inmigración irregular. A mediados de 2005, se puso en marcha la Agencia Europea 
para la Gestión de las Fronteras Exteriores (conocida como FRONTEX), que recogía un 
amplio sistema de coordinación de los esfuerzos conjuntos de los países miembros por 
controlar las fronteras exteriores de la UE. Una de las prioridades de la UE en su lucha 
contra la inmigración irregular fue, además, la firma de los ya conocidos “acuerdos de 
readmisión” con los países de origen,  
 

Hemos ido asistiendo a un progresivo viraje de las políticas europeas de migración en pro 
de un control de los flujos migratorios y en detrimento de la protección de los derechos de 
los refugiados, con el consiguiente peligro real para éstos. Existe el riesgo de la expulsión 
de los solicitantes de asilo a países que no cuentan con procedimientos de protección 
justos y eficaces. 

Dia mundial del refugiat: 20 juny 2015 
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El derecho de asilo, a debate. 
Las últimas tragedias en el Mediterráneo y la crisis de los refugiados en el mundo, está 
activando nuevamente el debate de “los refugiados” en el seno de la Unión Europea. 
Vamos a destacar tres momentos: 
 

  Creación de oficinas de asilo en Ceuta y Melilla: En noviembre de 2014, el Ministro 
del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció la creación de oficinas de atención a 
solicitantes de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, que no se inauguraron 
hasta el mes de marzo del presente año. Aunque es una medida aparentemente 
plausible, resulta insuficiente al incurrir en graves contradicciones, como es el hecho de 
que las personas de origen 
subsahariano no tienen acceso a 
estas salas de protección, 
teniendo que recurría a vías 
irregulares para entrar en 
España. 
 

 “10 puntos de Luxemburgo”: 
El pasado 20 de Abril se 
reunieron los Ministros de Interior 
y Exteriores de la Unión Europea 
donde presentaron un plan con 
diez acciones, como respuesta a 
la crisis del Mediterráneo. Entre las medidas que se recogen está la de elaborar un 
proyecto piloto de reasentamiento a nivel europeo que ofrezca una serie de plazas para 
las personas que necesitan protección internacional, medida en la que no se concreta 
ninguna cifra ni presupuesto. 

 Agenda Europea de Migración: Se presenta como resultado de la reunión del Consejo 
Europeo del 13 de Mayo y consta de dos partes: la primera, que recoge acciones 
inmediatas que deben tomarse y la segunda, que apunta los elementos a revisar 
respecto a las políticas europeas de migraciones. Las medidas que se proponen con 
carácter inmediato son las siguientes: 

 Se triplican las capacidades y los activos para las operaciones conjuntas de Frontex 
(Tritón y Poseidón) en 2015 y 2016. 

 Un mecanismo de reubicación permanente dentro de la Unión Europea de las 
personas con una clara necesidad de protección internacional. 

 Un programa de reasentamiento en toda la UE que ofrezca 20.000 plazas 
distribuidas en todos los Estados miembros para las personas desplazadas en clara 
necesidad de protección internacional dentro de Europa, con una financiación 
adicional de 50 millones de euros para 2015 y 2016. 

 Posibilidad de estudiar una posible operación en el Mediterráneo de 
desmantelamiento de las redes de traficantes, donde se combata y haga frente al 
tráfico de personas. 

 

El discurso de la solidaridad 
El discurso que se ha manejado entre los países de la Unión Europea para proponer estos 
sistemas de reubicación y reasentamiento de personas con necesidad de protección 
internacional ha sido el de la “solidaridad” entre los Estados miembros, es decir, “la 
necesidad de compartir esfuerzos”. Estos programas establecen un sistema de “cuotas” 
con el que se pretende aliviar la presión migratoria a la que están expuestos los países 
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receptores del mayor número de solicitantes de asilo, como son Italia, Malta y Grecia, al 
considerar que la crisis de los refugiados afecta a toda Europa y no sólo a algunos países. 
 

Al Área de Justicia y Solidaridad de CONFER nos sorprende que el punto de mira de la 
solidaridad está centrado exclusivamente en los intereses de los países europeos y no en 
el drama real que viven miles de familias en todo el mundo, obligadas a abandonar su país 
por causa de las guerras o las hambrunas. 
 

 La gestión de cupos, bien 
articulada, debería atender las 
necesidades de los refugiados 
de manera integral, 
estableciendo planes de 
desarrollo en las sociedades de 
acogida, posibilitando la 
inserción sociolaboral, el acceso 
a los estudios, la reagrupación 
familiar, la articulación de redes 
relacionales y garantizar el 
acceso a los servicios básicos… 
¿Estamos hablando de eso? 
Parece que no. Si queremos que 

sea la solidaridad con los refugiados y solicitantes de asilo la que realmente vertebre 
nuestras propuestas políticas nacionales e internacionales, tendremos que hablar de más 
cuestiones. 
 

No obstante, las nuevas propuestas de la Comisión Europea sobre asilo y reasentamiento 
suponen un cambio positivo a la hora de afrontar la crisis global de los refugiados. John 
Dalhuisen, de Amnistía Internacional, afirma que “si se aplica bien, un programa de 
reasentamiento de toda la UE administrado centralmente podría reducir el número de 
refugiados que emprenden estas peligrosas travesías”. 
 
Habrá que seguir trabajando… 
El mes de junio nos trae una nueva noticia respecto a los planes recogidos en la Agenda 
Europea de Migración: España y otros 11 países de la Unión Europea rechazan las cuotas 
de refugiados.  
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/10/actualidad/1433967209_284468.h
tml. Esta negativa puede acabar echando por tierra el pequeño avance introducido por la 
Unión Europea en materia de refugiados. 
 

Casi la mitad de los países con derecho a voto reclaman que el mecanismo de reparto de 
los demandantes de asilo sea voluntario, lo que ha llevado a bloquear la propuesta del 
Consejo Europeo hasta, al menos, después de verano. El razonamiento es que la política 
migratoria debe depender de cada Estado miembro y que la Comisión no debe imponer 
ningún tipo de cuota. 
 

Como vemos, la cuestión acerca de la acogida a refugiados está candente, pues no hay 
nada cerrado. Lo que sí está claro es que el mapa de los desplazamientos humanos en 
todo el mundo está cambiando y ha de llevarnos a una reflexión crítica y profunda a las 
personas que trabajamos con los colectivos más vulnerables y en defensa de los derechos 
humanos. Es nuestra responsabilidad repensar permanentemente nuestra acción y 
muestro compromiso a la par que la realidad va cambiando, si queremos ser fieles al querer 
de Dios, que habita y nos habla en cada acontecimiento. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/10/actualidad/1433967209_284468.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/06/10/actualidad/1433967209_284468.html
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Agustí Borrell, nou vicari general de l’orde del Carmel Descalç 

 
Carme Munté | Catalunya Cristiana, 14 juny 2015 
 
Àvila, amb motiu del cinquè centenari del naixement de santa Teresa de Jesús, en va sortir 
un nou vicari general de l’orde del Carmel Descalç. És el biblista català Agustí Borrell. El 
nou càrrec el portarà a viure a Roma i haver de deixar totes les responsabilitats al servei 
de l’Església catalana. Agustí Borrell és professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, 
vocal de la junta de la Unió de Religiosos, secretari de l’Associació Bíblica i delegat del 
Carmel Descalç de Catalunya i Balears. 
 
El vicari general és la segona responsabilitat dins del govern de l’orde del Carmel 
Descalç. Com valora la confiança? 
El fet que hagi estat elegit com a vicari general un carmelita descalç català ho veig com un 
signe de la llarga i fecunda història del Carmel teresià a la nostra terra. Tot i que actualment 
notem la disminució generalitzada de vocacions, la presència a Catalunya dels religiosos i 
les religioses fundats per santa Teresa ha estat constant i molt fructífera des del segle XVI. 
Aquest arrelament de l’esperit teresià a casa nostra ha fet possible que jo mateix el 
conegués i m’hi sentís identificat. Acullo amb sorpresa i disponibilitat el fet que els germans 
d’arreu del món em confiïn aquesta responsabilitat tan gran, que accepto amb el desig de 
fer un bon servei, dins de les meves possibilitats i conscient de la meva feblesa. 
 
Vostè forma part de l’equip de set definidors generals que ajuden el pare general en 
el seu govern. Quines són les seves responsabilitats? 
El general i els definidors formem aquest petit equip de govern que té encomanada la tasca 
de vetllar per la família del Carmel teresià, en primer lloc els religiosos, i en part també les 
monges i els laics vinculats a l’Orde. Tenim la missió d’animar i coordinar la vida i les 
activitats dels carmelites de tot el món. La responsabilitat és conjunta, si bé cada un dels 
definidors té cura especial d’una regió concreta. Cal dir que es tracta d’un grup molt 
universal, amb procedències ben diverses. Una de les formes concretes de fer el nostre 

«Aquesta elecció és signe de la fecunda història del Carmel teresià a la 
nostra terra» 
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servei són les visites pastorals a les diverses comunitats, per revisar el que s’està fent i 
impulsar noves iniciatives.  
 
Treballar a Roma permet tenir una visió més universal de l’Església. Sortir de 
l’eurocentrisme ajuda també a tenir més esperança en el futur d’un orde que, a casa 
nostra, està mancat de vocacions? 
El nostre orde, com de fet tota l’Església, està disminuint numèricament a Europa, mentre 
que ha crescut en els darrers temps a Amèrica Llatina, i ho està fent encara més a l’Àfrica 
i a l’Àsia. Per exemple, dels quatre mil religiosos que som a tot el món, més de mil són a 
l’Índia. La vitalitat vocacional en algunes parts del món és un signe d’esperança forta. 
Tanmateix, la qualitat de la vida religiosa no es mesura per la quantitat de persones ni per 
la grandesa de les obres. La qüestió no és quants som, sinó com vivim. Considero que hem 
de saber llegir la disminució de religiosos a les nostres terres com una interpel·lació a viure 
d’una altra manera, més centrada en l’autenticitat evangèlica que en l’eficàcia, més 
testimonial que productiva. 

 

El 91è Capítol General s’ha celebrat a Àvila amb motiu del V Centenari del naixement 
de santa Teresa de Jesús. Com ha marcat aquesta efemèride el desenvolupament 
del capítol? 
Com va dir el general, Saverio Cannistrà, la trobada no ha estat tan sols un capítol, sinó un 
pelegrinatge als llocs teresians. Ha estat molt significatiu que el capítol coincidís amb l’any 
del V Centenari del naixement de santa Teresa i que se celebrés A la mateixa ciutat on ella 
va néixer. Tot el capítol ha estat molt marcat per l’atenció a la vida i el missatge de santa 
Teresa, que va ser la iniciadora del camí que nosaltres volem seguir avui. Per cert, que els 
carmelites descalços som un cas singular en l’Església, ja que som un orde masculí fundat 
per una dona!  
 

El lema ha estat «És temps de caminar». Quin camí marca per als propers anys? 
Hem pres com a lema aquesta expressió de santa Teresa que indica molt bé l’esperit amb 
què volem afrontar el futur immediat. Durant els anys passats hem dut a terme un procés 
de relectura actualitzadora dels escrits de santa Teresa, com a preparació al seu centenari. 
Ara volem centrar-nos en la nostra identitat i la nostra forma de vida concreta, per revisar i 
canviar tot allò que calgui per tal de ser més fidels a l’evangeli i a la realitat actual. Si fins 
ara ens preguntàvem, a la llum de l’experiència de santa Teresa, com hem de ser, ara ens 
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hem de dir sincerament com som i estar disposats a seguir un camí de renovació constant. 
Com deia també santa Teresa, «ara comencem, i procureu d’anar començant sempre, de 
bé en millor».  
Vostè ha estat l’últim provincial dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears. 
Formava part del govern de la nova província Ibèrica de Santa Teresa de Jesús. I ara 
passa a ser vicari general de l’orde. Molts canvis en poc temps! 
Veritablement, aquest curs ha estat intens de debò. Hem canviat la nostra estructura 
organitzativa a la 
península Ibèrica, per 
respondre a la situació 
tan canviant del món, de 
l’Església i del nostre 
orde, i ara el capítol 
general ha obert noves 
perspectives. Això ha 
comportat per a alguns 
de nosaltres anar 
assumint les 
responsabilitats que en 
cada moment les 
circumstàncies i els 
germans ens han 
demanat. També això és 
un signe del dinamisme 
sempre necessari en el seguiment de Crist i de la disponibilitat al canvi i a la novetat, que 
de vegades ens obliguen a modificar o a oblidar els nostres plans personals pel bé dels 
altres. 
 
Com veu el fet d’haver de deixar les seves responsabilitats actuals? 
Haig de reconèixer que em sap greu no poder mantenir la col·laboració amb aquestes 
realitats eclesials tan importants i tan significatives de casa nostra. Durant els darrers anys 
m’hi he sentit molt a gust i he procurat aportar-hi el que estava en les meves mans. 
Tanmateix, mantinc l’esperança de poder-hi conservar el contacte i fins i tot fer-hi alguna 
aportació, si bé haurà de ser d’una manera diferent, més «a distància». Encara notaré més 
el fet d’haver de deixar la meva dedicació directa a les comunitats i activitats dels carmelites 

descalços a Catalunya i Balears, i a tota la família del 
Carmel teresià (religiosos, religioses i laics), i 
especialment a la nostra comunitat de Badalona, on he 
viscut i treballat durant els darrers anys. 
 
Se sent una mena d’ambaixador del Carmel català al 
món? 
Les arrels no s’han de perdre mai, perquè és allò que 
configura la nostra identitat. Em sento identificat amb la 
meva terra i amb la meva família religiosa, i no deixaré de 
fer-ho. La nova responsabilitat que tinc em permetrà sens 
dubte fer una experiència d’universalitat i de contacte amb 
altres cultures, i això serà un enriquiment personal. Al 
mateix temps, procuraré aportar tot allò que he anat 
descobrint i rebent en la meva vida al Carmel teresià a 
Catalunya. 
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Ens adrecem a laics i laiques catòlics de Catalunya, homes i dones, joves o grans, batejats 
que participen o no en comunitats parroquials, arxiprestals, moviments, ... i reconeixen 
l’experiència apassionant i difícil de la fe, per tal que refermem plegats la nostra  voluntat 
de ser cristians en el món i laics en l’Església. 

Volem crear un espai d’humanitat que inclogui persones disponibles i també aquelles altres 
que s’han allunyat o es mantenen en un segon pla, i demanen un àmbit d’aproximació 
senzill, càlid i proper a les seves inquietuds i que cerquen un missatge atractiu que els 
convidi a unir-s’hi de forma engrescadora i convincent tot recuperant les seves arrels 

cristianes.  

També volem fer-ne partícips a tots els preveres, religiosos i religioses que cerquen una 
renovació en la seva missió, perquè comproven que el paradigma de la fe canvia 
ràpidament en la societat, els signes són diferents, i necessiten l’ajuda i l’activa participació 

de tots els laics membres de les seves comunitats.   

 
Presentació del Congrés al programa Signes dels Temps 

El passat diumenge 31 de Maig, la Cori Casanova i en Jaume Argemí en representació de 
l’equip Laïcat XXI, van ser entrevistats en el programa Signes dels Temps, per presentar 
el Congrés del Laïcat de Catalunya. 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/congres-del-laicat-a-

catalunya/video/5527914/ 

 

 

Congrés Laïcat XXI: “Ser més Església, servir més al món” 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/congres-del-laicat-a-catalunya/video/5527914/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/congres-del-laicat-a-catalunya/video/5527914/
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Cal viure amb alegria les petites coses 
de la vida quotidiana” Papa Francesc 
 
Com és la teva manera de viure com a 
cristià? Saps com transmetre l’energia 
del cristianisme? Ens interessa. Volem 
compartir i renovar l'experiència de ser 
cristians avui enmig del món.  
 
Participa en el Congrés del Laïcat a 
Catalunya  
Monestir de Poblet,  
2 i 3 d’octubre 2015. 
 

 Volem crear una xarxa de laics i laiques que, des de la reflexió, i sense complexos 
ajudi a impulsar un laïcat madur, compromès i transformador que faci sentir la seva 
veu dins l’Església i que sigui testimoni de compromís cristià.  

 Volem compartir la nostra missió en la vida quotidiana com a cristians de parròquies, 
de moviments, de famílies, d’escoles, de barris, o des de qualsevol experiència.  

 Volem fer sentir la nostra veu dins l’Església i que sigui testimoni de compromís 
cristià.  

 Volem organitzar una trobada dinàmica i creativa per escoltar, opinar i renovar la 
nostra espiritualitat.  

Us convidem a participar en el Congrés del Laïcat a Catalunya.  
Monestir de Poblet 2 i 3 d’octubre del 2015.  

 
Els tres àmbits del congrés són: Laics en l’Església Cristians en el món Espiritualitat laïcal  
 
Us hi esperem!  Volem sumar veus. Tots som protagonistes en aquesta xarxa.  
Consulteu la informació del Congrés a www.laicatxxi.cat 
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A los Superiores y Superioras Mayores de CONFER 
 

Queridos hermanos y hermanas:  
             

Estamos terminando el curso y soy consciente de vuestras muchas ocupaciones en 
este momento. Sin embargo, quisiera comunicaros alguna información sobre las Jornadas 
de “laicos en misión compartida.” 
             

El pasado 6 de mayo el Equipo 
Coordinador hizo evaluación de la 
Jornada del 14 de marzo. Tenemos la 
impresión de que fue muy apreciada por 
los participantes, más de quinientos, y 
que ayudó eficazmente a seguir 
caminando en esta senda eclesial. Esta 
impresión bien discernida nos llevó 
también a comprometernos a organizar 
una nueva Jornada el próximo año. 

 

Os comunico algunas de las decisiones que tomamos al respecto:   
 
1.   Hemos detectado que existe en bastantes Congregaciones la necesidad de una 

información sobre cómo iniciar o dar los primeros pasos en este proceso en sus 
Institutos. Para dar respuesta a esta demanda vamos a organizar una 
Jornada restringida a los/as Superiores Mayores o sus Delegados/as que estén 
en esta situación. Intentaríamos en ella clarificar conceptos, orientar decisiones, 
facilitar instrumentos para superar las primeras dificultades, animar y confirmar 
la urgencia de entrar por este camino. Compartir experiencias, en definitiva. 
Tendría lugar el viernes 4 de marzo.  

2. Creemos que una de las necesidades de los procesos actuales de “misión 
compartida” es la formación de los laicos/as y religioso/as. De aquí que el 
próximo III Encuentro de laicos en misión compartida, estaría dedicado a 
profundizar en este aspecto tan fundamental; deseamos ayudar a que los 
procesos se orienten bien en orden a realizar sus objetivos misioneros y 
eclesiales. Quisiéramos concienciar sobre la necesidad de formación, y ofrecer 
las diversas realizaciones de planes de formación que ya existen para que 
puedan ayudar a otros. Esta Jornada tendría lugar el sábado 5 de marzo.  

             

Como en ocasiones anteriores, te agradecemos pases esta comunicación a tu 
Delegado/a o laicos/as que están más directamente relacionados con este tema. Ya al 
inicio del curso próximo te informaremos con más detalle.  
             

Antes de desearte un buen verano y un merecido descanso, deseo llamar tu 
atención sobre algo de bastante importancia para la andadura eficaz de estas Jornadas. 
Deseamos que en nuestro Equipo Coordinador estuvieran presentes representantes de 
más Institutos de los que actualmente lo constituyen. Te agradecería que me dieses algún 
nombre de laicos/as o religiosos/as, con experiencia en este tema, que pudiera prestar este 
servicio. 
             

Con mi gratitud, te saluda con todo afecto en el Señor.  
                                                
Elías Royón, S.J, coordinador 

CONFER: “Jornades Laïcat 2016” 
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 La Província dels Missioners Claretians de 
Catalunya, conjuntament amb l’Editorial Claret, volen 
sumar-se a la celebració de la beatificació del bisbe 
Romero, i ens ofereixen la publicació «Óscar Romero: 
que la meva sang sigui llavor de llibertat». 
 
L’obra escrita pel claretià Jaume Sidera que és 
llicenciat en Filologia Clàssica a la Universitat de 
Barcelona, i que val la pena recordar que és l’autor de 
la traducció dinàmica al català del Nou Testament, vol 
ser una bona síntesi de la pròpia persona de Mons. 
Romero i de l’estil d’Església que vivia i propugnava. 
 
El text en qüestió compta amb un capítol específic on 
s’explica la fraterna relació d’amistat entre el bisbe 
Romero, i el bisbe Casaldàliga. Tal i com descriu el P. 
Joan Soler en aquest capítol, Casaldàliga escrivia el 
24 de març de 2005, en el 25è aniversari del martiri 
de Mons. Romero: «I ressuscites en aquest poble de 
milions de somiadors i somiadores, que creiem que 
un altre món és possible i és possible una altra Església. Perquè així, com va avui, germà 
Romero, ni el món va, ni va l’Església». 
 
La presentació de la publicació tindrà lloc dijous, 25 de juny, a les set de la tarda, a la Sala 
Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. L’acte comptarà amb la presència del P. Màxim 
Muñoz, Provincial dels Missioners Claretians de Catalunya, el P. Joan Soler, President de 
l’Associació Casal Claret de Vic, i del P. Jaume Sidera, autor de l’obra. 

 
 
 

   
Dies: 19 i 20 de juny de 2015 
Entrada lliure 

En ocasió de l’Any de la Vida Religiosa, enguany ens 
proposem reflexionar sobre com la vida franciscana 
intenta respondre a la situació actual. 
 
Divendres 19 de juny 20 de juny 
(Facultat de Teologia) 
Facultat de Teologia C/ Diputació, 231 Barcelona 
Inici: 10 del matí 

Dissabte 20 de juny 
(Monestir de Pedralbes) 
Monestir de Pedralbes Baixada del Monestir, 9 
Barcelona 
Inici: 10 del matí 

El claretià Jaume Sidera publica un llibre sobre Óscar Romero 

Estils franciscans ara i aquí 
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Tot passa depressa, 
tothom corre. 
Si desitges aturar-te, 
o cerques profundament 
la voluntat de Déu; 
si vols dedicar 
un temps de qualitat 
al Senyor, 
et proposem 

 
Exercicis Espirituals 
En un clima de total silenci, i amb la possibilitat de participar en la pregària comunitària 
del monestir. En un entorn natural privilegiat, contemplant tota la ciutat, però lluny del 
brogit. En plena serra de Collserola però a Barcelona. 
 
Iniciació: 5 dies 
Entrada 12 de juliol a la tarda, 
Sortida 18 de juliol després d’esmorzar. 
 
Complerts: 8 dies 
Entrada 12 de juliol a la tarda, 
Sortida 21 de juliol després d’esmorzar. 
 
Coordina: Gna. Anna M. Díaz, carmelita missionera. 
 
Inscripció: Entrevista personal prèvia amb la coordinadora. 
Per contactar amb ella: amdiazcmro@gmail.com | 93 4171557 
 
Obert a laics, consagrats i sacerdots. 
 
Inclou: xerrada motivacional a l’oració matí i tarda, instruments de pedagogia i 
discerniment vocacional i possibilitat d’entrevista personal diària. 
 
Preu: 8 dies, 290 euros. | 5 dies, 200 euros. 

Exercicis Espirituals organitzats pel Monestir De Sant Maties i el Casal 
Bellesguard, juliol 2015 

mailto:amdiazcmro@gmail.com
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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).  
 

COMPLET 
 
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 a 16 d’agost). 
 

Organitza: Monestir de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina les inscripcions. 
 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2015 
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Els dies 20 de juny, 18 de juliol, 8 d’agost i 5 de setembre, a les 21h, es podrà gaudir d’uns 
concerts que tenen un caire de celebració i un accent coral important 

El Festival Internacional Orgue de Montserrat 2015 aposta per un programa ple i 
divers, amb tocs d’obertura cap a noves propostes i amb un nivell musical 
remarcable 

 
El cicle l’obrirà l’Escolania de Montserrat, seguida de la Missa de Santa Cecília de 

Charles Gounod, a continuació gospel amb els Messengers i improvisació d’orgue, 
i es clourà amb música per a oboè i orgue 

 

Montserrat, juny de 2015. El Festival Internacional Orgue de Montserrat. Abat Cassià 
M. Just, in memoriam arriba a la cinquena edició. Des de 2011, l’estiu a Montserrat té so 
d’orgue i molts artistes d’arreu del món han pogut tocar aquest instrument inaugurat l’abril 
de 2010 i “ens han enlairat l’esperit amb l’art dels més grans compositors”, com assegura 
el director artístic del FIOM, el P. Jordi-Agustí Piqué. 
 
Amb motiu d’aquest cinquè aniversari, l’obertura del Festival va a càrrec de l’Escolania de 
Montserrat i de la Capella de Música de Montserrat, que recrearan grans obres del 
repertori coral religiós romàntic amb acompanyament de l’orgue a mans de l’organista 
Mercè Sanchis. Les veus que habitualment lloen la Mare de Déu continuen aquesta 
lloança amb aquest concert tan singular. Aquest concert tindrà lloc el dissabte 20 de juny, 
a les 21h, i es podrà seguir en directe a través de les TV Locals de la Xarxa de Comunicació 
Local. 

Festival Internacional Orgue de Montserrat 2015 
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El dissabte 18 de juliol, la Missa de Santa Cecília de Charles Gounod, en les veus de 
solistes internacionals i cors de la Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC), 
acompanyats pel mestre Joan Paradell, organista titular de la Capella Musical Sixtina, ens 
endinsarà en el gran repertori litúrgic del romanticisme. 
 
El dissabte 8 d’agost, el FIOM farà un salt cap a la contemporaneïtat: l’orgue de 
Montserrat dialogarà a mans del mestre Tomasz Adam Nowak, organista titular de S. 
Lambert de Münster, que improvisarà sobre cants espirituals gospel, interpretats pel 
popular grup Messengers. Aquest concert també es podrà seguir en directe a través de 
les TV de la Xarxa de Comunicació Local. 
 
Finalment, el dissabte 5 de setembre, i com sempre a les 21h, es clourà el cinquè Festival 
Internacional Orgue de Montserrat amb un concert també singular, que combinarà la veu 
de l’oboè amb els solistes Cristian Moré i Màxim Solanes, acompanyats a l’orgue pel 
mestre Jordi Vergès, organista titular de la Catedral de Tarragona. 
 
Com assegura el P. Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i director artístic del FIOM, el 
Festival d’enguany presenta un programa “ple i divers, amb tocs d’obertura cap a noves 

propostes i amb un 
nivell musical 
remarcable; una fita 
important, una etapa 
més de consolidació i 
de voluntat de futur”. 
 
Aquest Festival 
Internacional Orgue 
de Montserrat, 
patrocinat per 
l’Abadia de 
Montserrat i la 
Fundació Pinnae, 
està projectat sota la 
direcció artística del 
P. Jordi-Agustí Piqué 
i l’assessorament de 
l’organista Miquel 
González, mentre 

que la coordinació general és a càrrec del P. Manel Gasch, majordom-administrador de 
l’Abadia de Montserrat. Catalunya Música dóna suport a aquest Festival i enregistrarà 
alguns dels seus concerts-. Tots ells, per això, s’oferiran en directe a través de Montserrat 
Ràdio (100,6FM / www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 
El V Festival Internacional Orgue de Montserrat serà novament un homenatge a la 
memòria del P. Abat Cassià M. Just, organista i músic rellevant, home de Déu i de cultura, 
que va morir el 12 de març de 2008. Igualment, aquest certamen musical continua amb la 
voluntat de possibilitar l’audició en l’orgue Blancafort (2010) d’alguns dels millors intèrprets 
de l’orgue de l’àmbit internacional. Tots els concerts se celebraran a la Basílica de Santa 
Maria de Montserrat a les 21h i l’entrada serà lliure. 

http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Concert al Monestir de Sant Benet de Montserrat 
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Parem atenció a la formació!  
Quatre propostes formatives per qualificar els equips humans de les escoles  
Des de setmana Santa -i en diverses comunicacions als responsables de les institucions 
titulars- hem destacat la importància de la formació dels equips humans que són al front de 
les escoles o dels equips de titularitat o de gestió i, particularment, de les possibilitats que 
podeu trobar en l'oferta de les Escoles de Formació de l'Escola Cristiana de Catalunya. És 
una responsabilitat fonamental de la institució i de les persones responsables de vetllar per 
qualificar al màxim els seus equips humans.  
En aquesta línia, i tal com hem anat informant, el proper curs escolar oferirem, en el marc 
de la formació de llarga durada amb títols d'Expert de la Universitat Ramon Llull, l'Escola 
de Directius, l'Escola de Pastoral, l'Escola de Tutors i l'Escola d'Administració i 
Gestió.  
Fa uns dies que està oberta la inscripció per participar en aquestes accions 
formatives, i restarà oberta fins al 30 de juny de 2015, excepte en el cas de l’Escola de 
Tutors, que perllonga el termini fins al 18 de setembre.  
 
Formació a l’estiu  
D’altra banda, també està oberta la inscripció per a les diverses activitats formatives 
d’aquest estiu, concentrades del 29 de juny al 7 de juliol. En el document adjunt trobareu 
la planificació general d’aquestes activitats.  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa [557 2|06|2015] 

 

Encíclica del Papa Francesc: “Laudato Sii” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


  

27 
 
 

Aquestes accions formatives s’agrupen en tres grans blocs:  
 

 La nova ESO –el nou currículum- [sessions de 2.30 h, no bonificables]  

Amb una sessió general sobre El nou currículum de l’ESO que donarà una visió dels 
canvis curriculars en aquesta etapa des de la LOMCE i el projecte de Decret de la 
Generalitat i amb sessions temàtiques sobre algunes de les matèries presents en el 
currículum: matemàtiques, català i castellà, ciències socials, ciències naturals i anglès.  

 Micro-tallers TIC/TAC [sessions de 2.30 h, no bonificables]  

Sobre ús de les tauletes a infantil i primària, realitat augmentada, creació d'Apps i Google 
Apps for Education.  

 Altres accions formatives [durades diverses entre 6 i 20 h, bonificables]  

 
Sobre integració i avaluació de competències, atenció a l'alumnat amb talent i altes 
capacitats, el poder de les relacions, creació audiovisual a l'aula, eines per potenciar 
l'escriptura a l'escola partint de les emocions i ApS i servei comunitari a l’ESO.  
Esperem que aquestes propostes contribueixin a preparar millor el nou curs i a seguir 
renovant el treball educatiu de les escoles. g À  
 

 
 

Catalonia Sacra vol donar a conèixer el patrimoni de l’Església i posar-lo al servei de la 
societat. Una de les iniciatives d’aquest projecte, impulsat pels deu bisbats catalans, són 
les visites guiades a esglésies, santuaris i ermites. “Signes dels temps” emet un reportatge 
sobre la visita que permet descobrir els secrets de la Catedral de Vic. Els visitants poden 
passejar-se pel sostre del temple, pujar al campanar romànic o contemplar les pintures de 
Josep Maria Sert.  
 
Altres temes: 
- Entrevista a Agustí Borrell, nou vicari general l'Orde dels Carmelites Descalços.  

Signes dels temps a TV3: “Els secrets de la Catedral de Vic” 
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- Conversa sobre els goigs amb Francesc Comellas, gogista i autor del llibre “Els goigs de 
Terrassa”. 

 
Data: 21 de juny de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 

 

 

 

 

 

    SETEMBRE | 2015 
5 ds Beatificació màrtirs Sant Josep de Girona. 10h00 catedral 

11 dv Festa: Diada Nacional de Catalunya 

14 dl CEVRE:  reunió de formadors 

22 dt URC: Junta directiva 

23 dc AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

24 dj Festa: La Mercè (Barcelona) | AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

25 dv AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

26 ds AVC: 23-26 Taller per a joves consagrats/des. Roma 

27 dg Eleccions al Parlament de Catalunya 

28 dl Grup Anawim: reunió de superiores majors 

29 dt URC: Junta directiva ampliada 16h00 

    

    OCTUBRE | 2015 
2 dv Congrés Laïcat XXI - Poblet 

3 ds Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid | Congrés Laïcat XXI - Poblet 

4 dg Celebració Any de la Vida Consagrada - Madrid 

6 dt URC: Junta directiva 

7 dc FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

12 dl Festa: Pilar 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Clausura de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds URC: formació permanent 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

29 dj URC - FTC: Conferència de José Rodríguez Carballo AVC (19.00h) 

      

    NOVEMBRE | 2015 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

5 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

9 dl CEVRE: formació inicial 

10 dt CONFER: assemblea general 

11 dc CONFER: assemblea general 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.facebook.com/signesdelstemps
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12 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC | CONFER: assemblea general  

16 dl CEVRE: formació inicial 

18 dc AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

19 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC | AVC: Congrés de la Vida Monàstica 
internacional 

20 dv AVC: Congrés de la Vida Monàstica internacional 

21 ds 
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars | AVC: Congrés de la Vida 
Monàstica internacional 

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

26 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

28 ds URC: formació permanent 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    DESEMBRE | 2015 
1 dt URC: Junta directiva | FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

2 dc  FTC: Simposi del Concili Vaticà II 

3 dj Fundació Joan Maragall-URC: cicle de conferències AVC 

5 ds Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

6 dg Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

7 dl Any Vida Consagrada: trobada religiosos joves a Salamanca 

8 dt Festa: Immaculada | Inici de l'Any de la Misericòrdia  

14 dl CEVRE: formació inicial 

21 dl CEVRE: formació inicial 

25 dv Festa: Nadal 

26 ds Festa: Sant Esteve 

      

    GENER | 2016 
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl CEVRE: formació inicial 

12 dt URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

25 dl CEVRE: formació inicial 

27 dc AVC: simposi internacional  a Roma 

28 dj AVC: simposi internacional  a Roma 

29 dv AVC: simposi internacional  a Roma 

30 ds AVC: simposi internacional  a Roma | AVC: Vetlla de pregària a Sant Pere  

      

    FEBRER | 2016 
1 dl CEVRE: formació inicial |AVC: audiència del Papa | Vetlla de pregària 

2 dt 
URC: Junta directiva | Jornada Mundial de la Vida Consagrada- Fi de l'Any de la Vida Consagrada 
| Eucaristia final al Vaticà 

6 ds URC: formació permanent 
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8 dl 
CEVRE: formació inicial | Reunió de professors (Institucionals i llicència) | Jornades d'Ètica i Món 
contemporani 

9 dt Jornades d'Ètica i Món contemporani 

10 dc Dimecres de Cendra: inici de la Quaresma 

15 dl CEVRE: formació inicial 

22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 

      

    MARÇ | 2016 
1 dt URC: Junta directiva 

5 ds CONFER: jornada sobre el laïcat 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors | CEVRE: formació inicial 

12 ds URC: formació permanent 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 

      

    ABRIL | 2016 
4 dl CEVRE: formació inicial 

5 dt URC: Junta directiva 

11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes 

      

    MAIG | 2016 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

15 dg Festa de la Pentecosta 

16 dl Festa: segona Pasqua (Barcelona) 

22 dg Festa de la Santíssima Trinitat: jornada Pro Orantibus 

23 dl CEVRE: formació inicial 

30 dl CEVRE: formació inicial 

      

    JUNY | 2016 
6 dl CEVRE: formació inicial 

13 dl CEVRE: formació inicial 

14 dt URC: Junta directiva 

20 dl CEVRE: formació inicial ?? 

24 dv Festa: Sant Joan 
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    JULIOL | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

      

    AGOST | 2016 
     Exercicis espirituals a Montserrat. Dates: encara sense determinar 

 

 
 

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 

 

Secretaria de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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