
  
 

 
 

 

 

Barcelona, 1 d’octubre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

Viatge apostòlic del papa Francesc 

El P. Cristóbal Lopez Romero, salesià, ponent de l’assemblea general de l’URC      
Formació permanent: “La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats” 
Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida 
"L'Estat no pot delegar a la ciutadania l'acollida als refugiats" 
La FJM comença un curs “engrescador” 
L'experiència dels Exercicis Espirituals en la vida quotidiana 
Celebració martirial a Mas Claret 
Ateneu Universitari Sant Pacià 
Sant Francesc s’hi moria – 35 aplec 
TV· Signes dels temps: “Entrevista a Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de 

Catalunya” 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

  

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent de 

l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau fer-vos 
arribar aquesta informació. 

“En camí cap a l’esperança” 
La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats 

“Davant la tragèdia de desenes de milers de refugiats que fugen de la mort per la guerra i la gana, 
i estan en camí cap a una esperança de vida, l'Evangeli ens crida a ser «proïsmes» dels més 
petits i abandonats. A donar-los una esperança concreta. No val dir només: «Ànim, paciència!...». 
L'esperança cristiana és combativa, amb la tenacitat de qui va cap a una meta segura.” 

Papa Francesc, Angelus, Vaticà, 6 de setembre de 2015 

1. CAUSES DEL CONFLICTE DEL PRÓXIM ORIENT 
 P. Jaume Flaquer, jesuïta. Doctor en Estudis Islàmics per l'EPHE (Sorbona de 

París) 

2. L'ATENCIÓ A LES PERSONES VÍCTIMES D'UNA SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA: 
DIMENSIONS PERSONALS 
Sra. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials, 
Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 

3. RESPOSTA ESPERANÇADA I TENAÇ DE LA VIDA RELIGIOSA 
P. Llorenç Puig, delegat de la Companyia de Jesús a Catalunya, amb la 
col·laboració del G. Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC 

 
 

 
Data: 17 d’octubre de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17,30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  

Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: sec.urc@confer.es 

                      Cal indicar el nom i cognoms de les persones inscrites, així com la seva congregació 

Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres VC 

La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats 

 

   Jaume Flaquer                     Isabel Ferrer                             Llorenç Puig                           Lluís Serra 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:sec.urc@confer.es
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat  

 
 

Reunió 73 

Data 14 d’octubre de 2015, dimecres 

Hora De 2/4 de 10 del matí fins com a màxim a les 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.30 
9.45 

10.40 
 
 

11.00 
 
 
 
 

12.00 
12.30 

 
 

13.30 
 
 
 
 
 
 
 

15.00 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova, Bisbe de Vic – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Tema de reflexió, estudi i debat:  
            "Vida religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, esperanza"  
            a càrrec del P. Cristóbal Lopez Romero, Inspector | Inspectoria Salesiana Maria 

Auxiliadora 
            Exposició i diàleg. 
Descans 
4.        Diàleg en grups i col·loqui 
5. Elecció d’un vocal de la Junta Directiva (substitució del P. Agustí Borrell) 
6. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2016 
Pausa breu 
7.        Comunicacions: 

● Criteris en la col·laboració sobre el tema dels refugiats i presentació d’un 
qüestionari. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció de Serveis d'Urgències i 
Emergències Socials, Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona 
● Proposta d’un diàleg interreligiós. Germana Griselda Cos Boada (DIM) 
● Any de la Vida Consagrada. Actes més significatius que resten. G. Lluís Serra 

8. Informacions diverses. Associació Cintra. 
9. Torn obert de paraula 
10. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor (l’hora pot avançar-se en funció del ritme de l’Assemblea general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 73 

Convocatòria de la 73 assemblea general de l’URC 

El P. Cristóbal Lopez Romero, salesíà, és l’Inspector de la 
Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, de la qual formen 
parts les comunitats i les obres salesianes en seu a Catalunya. 
Desenvoluparà el tema de reflexió, estudi i debat: "Vida 
religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, 
esperanza". 

La seva Província, amb seu a Sevilla, abraça Andorra, Balears, 
Catalunaa, Aragón, Comunitat Valenciana, Múrcia, Andalucia, 
Extremadura i les Illes Canàries. 
             
 

mailto:sec.general@urc.cat
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Papa Francesc 

84 
Títol Textos de les intervencions del papa Francesc en su seu 

viatge a Cuba, als Estats Units d’Amèrica i visita a la seu de 
l’Organitzacioó de les Nacions UNides 

Font  www.vatican.va 

Data 19 a 28 de setembre de 2015 

Publicat 1 d’octubre de 2015 
 
 

VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
A CUBA, A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

Y VISITA A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS  

con motivo de su participación en el VIII Encuentro Mundial de las 
Familias en Filadelfia 

 

Viatge apostòlic del papa Francesc a Cuba, als Estats Unitst i visita a la 
seu de l’Organització de Nacions Unides 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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(19-28 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

 Sábado 19 de septiembre de 2015 

10.15 Salida del aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia La Habana 

Saludo a los periodistas durante el vuelo Roma-La Habana  

  

16.00 Llegada al aeropuerto internacional José Martí de La Habana   

16.05 Ceremonia de bienvenida en el aeropuerto internacional de La Habana    

Domingo 20 de septiembre de 2015 

9.00 Santa Misa en la Plaza de la Revolución de La Habana   

  Ángelus    

16.00 Visita de cortesía al Presidente del Consejo de Estado y del Consejo de 

Ministros de la República en el Palacio de la Revolución de La Habana 

  

17.15 Celebración de las Vísperas con sacerdotes, religiosos, religiosas y 

seminaristas en la Catedral de La Habana 

  

18.30 Saludo a los jóvenes del Centro Cultural Padre Félix Varela de La Habana   

Lunes 21 de septiembre de 2015 

8.00 Salida en avión de La Habana hacia Holguín   

9.20 Llegada al aeropuerto internacional Frank País de Holguín   

10.30 Santa Misa en la Plaza de la Revolución de Holguín    

15.45 Bendición de la ciudad desde la Loma de la Cruz de Holguín    

16.40 Salida en avión hacia Santiago   

17.30 Llegada al aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba   

19.00 Encuentro con los obispos en el Seminario San Basilio Magno de Santiago de 

Cuba 

  

19.45 Oración a la Virgen de la Caridad, con los obispos y el séquito papal en la Basílica 

menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba  

  

Martes 22 de septiembre 2015 

8.00 Santa Misa en la Basílica menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, 

en Santiago de Cuba   

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150919_cuba-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-la-habana.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2015/documents/papa-francesco_angelus-cuba_20150920.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-vespri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150920_cuba-omelia-vespri.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150920_cuba-giovani.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150921_cuba-omelia-holguin.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20150921_benedizione-holguin.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20150921_virgen-de-la-caridad-del-cobre.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150922_cuba-omelia-santiago.html
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11.00 Encuentro con las familias en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en 

Santiago de Cuba  

  

  Benedición de la ciudad desde el exterior de la Catedral de Santiago de Cuba   

12.15 Ceremonia de despedida en el aeropuerto   

12.30 Salida del aeropuerto de Santiago de Cuba hacia Washington, D.C. 

Entrevista del Santo Padre durante el vuelo da Santiago de Cuba a 

Washington D.C. 

  

16.00 Llegada a la Andrews Air Force Base de Washington, D.C.   

  Acogida oficial en la Andrews Air Force Base de Washington, D.C.   

Miércoles 23 de septiembre de 2015 

9.15 Ceremonia de bienvenida en el South Lawn de la Casa Blanca    

  Visita de cortesía al Presidente de los Estados Unidos de América   

11.30 Encuentro con los obispos de los Estados Unidos de América en la Catedral de 

San Mateo de Washington, D.C.   

  

16.15 Santa Misa y canonización del beato Junípero Serra en el Santuario nacional 

de la Inmaculada Concepción de Washington, D.C.   

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150922_cuba-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150923_usa-benvenuto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150923_usa-vescovi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150923_usa-omelia-washington-dc.html
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Jueves 24 de septiembre de 2015 

9.20 Visita al Congreso de los Estados Unidos de America    

11.15 Visita al centro caritativo de la parroquia de St Patrick y encuentro con los 

sintecho de Washington, D.C.  

  

16.00 Salida en avión hacia Nueva York   

17.00 Llegada al aeropuerto JFK de Nueva York   

18.45 Celebración de las Vísperas con el clero, religiosos y religiosas en la Catedral 

de San Patricio de Nueva York 

  

Viernes 25 de septiembre de 2015 

8.30 Visita a la Sede de la Organización de las Naciones Unidas  

Saludo al personal de las Naciones Unidas 

Encuentro con los miembros de la Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas 

  

11.30 Encuentro interreligioso en el memorial del Ground Zero, en Nueva York  

Oração do Santo Padre durante a visita ao Ground Zero 

  

16.00 Visita a la escuela Nuestra Señora Reina de los Ángeles y encuentro con 

niños y familias de inmigrantes, en Nueva York (Harlem)   

  

18.00 Santa Misa en el Madison Square Garden de Nueva York     

Sábado 26 de septiembre de 2015 

8.40 Salida en avión hacia Filadelfia   

9.30 Llegada al aeropuerto internacional de Filadelfia   

10.30 Santa Misa con obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas de 

Pensilvania en la Catedral de San Pedro y San Pablo de Filadelfia   

  

16.45 Encuentro para la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros 

inmigrantes en el Independence Mall de Filadelfia  

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-us-congress.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-centro-caritativo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150924_usa-centro-caritativo.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150924_usa-omelia-vespri-nyc.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-saluto.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_usa-ground-zero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20150925_memorial-ground-zero.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_usa-harlem.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_usa-harlem.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150925_usa-omelia-nyc.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150926_usa-omelia-philadelphia.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liberta-religiosa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liberta-religiosa.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-liberta-religiosa.html
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19.30 Fiesta de las familias y vigilia de oración en el B. Franklin Parkway de Filadelfia    

Domingo 27 de septiembre de 2015 

  Encuentro con víctimas de abusos sexuales en el Seminario San Carlos 

Borromeo de Filadelfia 

  

9.15 Encuentro con los obispos invitados al Encuentro Mundial de las Familias en 

el Seminario San Carlos Borromeo de Filadelfia  

  

11.00 Visita a los presos del Instituto Correccional Curran-Fromhold  de Filadelfia    

16.00 Santa Misa de clausura del VIII Encuentro Mundial de las Familias en el B. 

Franklin Parkway de Filadelfia 

  

19.00 Saludo al Comité organizador, a los voluntarios y benefactores en el 

aeropuerto internacional de Filadelfia 

  

19.45 Ceremonia de despedida   

20.00 Salida en avión de Filadelfia hacia Roma/Ciampino   

Lunes 28 de septiembre de 2015 

10.00 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino   

  

 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-festa-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150927_usa-vittime-abusi.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150927_usa-vescovi-festa-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150927_usa-detenuti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-francesco_20150927_usa-omelia-famiglie.html
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El proppassat 
dilluns, 28 de 
setembre de 2015, 
vam tenir la trobada 
del grup ANAWIM, 
que aplega a 
superiores majors, 

delegades, 
abadesses i priores 
de Catalunya.  En 
aquesta ocasió el 
tema proposat era 
“Actual crisi 
humanitària del 
Mediterrani”. 
A la comunitat de 
les Missioneres de 
la Immaculada 

Concepció, després d’una bona acollida fraterna iniciàvem la nostra trobada amb una 
pregària que volia unir la lectura de la realitat, la reflexió, el diàleg i el compromís. Sí, volem 
fer un lloc a casa nostra per rebre bé, escoltar, acollir l’estranger amb el cor a la mà, tot 
confiant que, en acollir aquella dona, nen, nena, jove, home, acollim Déu. 
 

La importància i magnitud de l’esmentada crisi ens cridà l’atenció des del primer moment 
de la convocatòria.  Xavier Alonso, Cap de l’Àrea d’estrangeria i relacions laborals de la 
Direcció General per a la Immigració (Generalitat de Catalunya), es va fer càrrec de 
l’exposició del tema. Va començar plantejant com la mobilitat humana en el Mediterrani no 
té només una sola causa, la guerra de Síria, sinó que hi incideix el factor demogràfic, el 
repartiment  desigual de la població (aquí ens va mostrar el mapa de la població menor de 
15 anys ), la globalització i els canvis que han afectat el sector del transport i que faciliten 
els desplaçaments.   
 

Ens preguntem: Què podem fer amb les persones que demanen asil polític, com és el cas 
dels refugiats? Ells ho han deixat tot, amb l’esperança de trobar en altres terres millors 
condicions de vida i perspectives de futur.  Quina pot ser la nostra aportació? Com podem 
actuar a favor de l’acollida d’aquestes persones en situació d’emergència? I com treballar 
per una integració gradual i progressiva? 
 

Alonso ens convidà a canalitzar la solidaritat que aquesta situació ha desvetllat i a comptar 
amb les energies desplegades pel voluntariat. És important que ens motivem per mitjà d’una 
bona col·laboració amb l’Administració, amb les Entitats d’Església, Càritas, URC, i amb les 
ONGs a les quals s’ha confiat la gestió i la decisió. El drama humanitari pot ser de llarga 
durada i és imprescindible la coordinació en la sensibilització, l’acollida, l’acompanyament i 
la inserció. 
 

El diàleg que vam mantenir les germanes de les 15 congregacions presents, l’interès per 
obrir les nostres cases i els nostres centres educatius per a l’acollida i la inserció, l’oferta 
dels nostres espais no ocupats, etc... és un signe de la passió que sentim per la humanitat. 
És important la nostra decisió generosa, el deixar-nos portar per la compassió envers els 
que estan sofrint i necessiten experimentar l’amor de Déu que s’encarna avui en l’Església, 
en cada una de nosaltres i en cada comunitat. Ho vam deixar clar. 

El Grup Anawim (Superiores majors) reflexionen sobre l’actual crisi 
humanitària del Mediterrani 
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Dissabte, 26 de setembre, vam gaudir d’una sortida de convivència al Santuari del Miracle, 
Solsona (catedral i casc antic), i Sant Miquel d’Olius. Pel matí ens van acompanyar el nostre 
Bisbe Salvador, que ens va presidir l’Eucaristia, i el Germà Lluís Serra, secretari general de 
l’URC. El P. Jordi Castanyer, ens va guiar la visita al santuari i el seu entorn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida 
Sortida al Santuari del Miracle, Solsona i Olius 
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(Glòria Barrete –CR-28/09/2015 ) Els ministres d'Interior de la Unió Europea van aconseguir 
finalment el 22 de setembre un acord per reubicar als estats membres 120.000 refugiats 
arribats a Itàlia i a Grècia. L'acord que no es va aconseguir en setmanes anteriors va tirar 
endavant per majoria i amb el vot en contra d'Hongria, República Txeca, Eslovàquia i 
Romania. Finlàndia es va abstenir. D'aquests 120.000 refugiats, sembla que 17.000 
s'hauran d'acollir a l'Estat Espanyol. Encara no queda massa clar quin criteri de distribució 
s'utilitzarà per repartir els demandants d'asil entre les comunitats autònomes, per tant, 
Catalunya encara no té la xifra exacte de persones que podria acollir, però sí que fa 
setmanes que s'han iniciat les bases del que hauria de ser el model d'acollida d'aquestes 
persones. 

Entre les entitats que estan duent a terme les negociacions es troba SICAR cat, el programa 
que les adoratrius tenen i que treballa per l'atenció integral de dones víctimes del tràfic dels 
éssers humans, per a la seva recuperació i la restitució dels seus drets. SICAR cat explica 
que les entitats que estan treballant en el pla d'acollida als refugiats "han posat l'èmfasi en 
què sigui un sistema d'acollida que permeti sobretot respectar les unitats familiars", per fer-
ho s'han de buscar alternatives als macrocentres –el model estatal actual– perquè "generen 
molts problemes de convivència entre les persones i tampoc afavoreix el procés d'inserció 
de les persones refugiades". 

L'alternativa semblava que passava per la solidaritat ciutadana, però l'alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, va anunciar el 17 de setembre que els refugiats no anirien a cases 
particulars. Aquesta decisió és compartida per les entitats professionals que es dediquen 
des de fa anys al treball amb aquest col·lectiu. Rosa Cendón, coordinadora de SICAR cat, 
reconeix que "hi ha hagut molta solidaritat per part de la ciutadania que ha permès fer 
pressió de cara els Estats", però matisa que l'acollida, sobretot la inicial, "ha d'estar en mans 
d'entitats especialitzades perquè parlem d'un col·lectiu que no és homogeni i que té 
necessitats molt específiques". 

Necessitats del col·lectiu refugiat 

Des de SICAR cat parlen d'oferir una acollida integral, que no només implica cobrir unes 
necessitats bàsiques com són l'allotjament, l'alimentació i altres, sinó que també implica 
garantir altres drets bàsics com la salut, el dret a l'habitatge, a l'educació... "en definitiva, la 
nostra llei d'asil i polítiques europees que parlen de tots aquests drets bàsics i fonamentals", 
recorda Cendón. Les necessitats dels refugiats varien segons la persona, "no tots els 
refugiats vénen de manera igual; hi ha persones que potser han patit una situació molt greu 
a Síria, persones que potser han estat torturades, o que han viscut en captiveri". També se 

"L'Estat no pot delegar a la ciutadania l'acollida als refugiats" 

http://www.naciodigital.cat/noticia/94979/acord/unio/europea/reubicar/120000/refugiats
http://www.naciodigital.cat/noticia/94323/paisos/unio/europea/no/es/posen/acord/distribuir/120000/refugiats
http://www.sicar.cat/
http://www.naciodigital.cat/noticia/94537/ada/colau/diu/ara/refugiats/no/aniran/cases/particulars
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li ha de sumar algunes patologies que ja tenien o que han desencadenat en el decurs de la 
fugida. "El col·lectiu vindrà amb unes seqüeles, ja només per l'experiència viscuda, i s'haurà 
de fer un gran esforç de contenció". 

La idea que s'està gestant és la creació d'una unitat de recepció que rebi en primer terme 
els refugiats. No tots vindran de cop ja que s'està parlant de que la quota que Espanya ha 
d'assumir és al llarg de dos anys. "No veurem les imatges actuals de trens plens de gent 
perquè això sí que podria desbordar el sistema, sinó que aniran venint de mica en mica i no 
tots arribaran a Catalunya". Això permetrà fer una acollida de manera organitzada, 
sostinguda per les entitats. "De la solidaritat ciutadana es podrà parlar quan la persona ja 
s'estigui integrant i iniciï la seva vida fora del marc que li ofereix l'entitat", afirma Rosa 
Cendón, "en municipis concrets és molt factible que el refugiat pugui comptar amb aquesta 
solidaritat com una xarxa de suport pròpia". Això descarta que els refugiats vagin a viure a 
casa de particulars, "aquesta solidaritat s'ha de canalitzar en ser persones facilitadores, que 
apropin els asilats a l'entorn". Si l'ajuda passés íntegrament pels ciutadans particulars 
Cendón recorda "que estaríem posant molt fàcil a l'Estat Espanyol no fer la seva feina ja 
que és l'Estat qui té les competències -d'acord amb la Convenció de Ginebra i altres tractats 
internacionals que ha signat- i no pot delegar aquesta responsabilitat en la ciutadania". 

 

La gran oportunitat de les màfies 

Però no tan sols es tracta d'oferir un allotjament al refugiat, sinó que un altre dels problemes 
que se suma a les necessitats esmentades és la detecció de víctimes de tràfic de persones. 
Aquí SICAR cat veu una oportunitat per detectar-ho. Les persones que han sortit d'aquests 
països en molts casos no han pogut planificar la fugida i és quan entren en joc les màfies. 
Cendón afirma que "no totes les màfies tenen com objectiu únic facilitar l'entrada de forma 
il·legal a un país, sinó que en altres casos se suma l'explotació, per pagar el deute que han 
contret els sirians, per exemple, per fer el trajecte, i que l'han de saldar a través de 
l'explotació laboral, de l'explotació sexual, amb mendicitat, amb cometre delictes, etc". 

Des de SICAR cat es creu que no s'està tenint prou present aquesta problemàtica i 
demanen que, a banda de garantir la protecció internacional -perquè moltes víctimes del 
tràfic de persones poden ser sol·licitants d'asil-, s'haurien de "posar en marxa tots els 
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mecanismes per a la protecció especial que necessitarien aquestes persones que estan en 
el punt de mira de les màfies". Si no es posen en marxa aquests mecanismes de control 
expliquen que "s'estarà contribuint en la revictimització d'aquesta persona. Pot passar que 
una persona refugiada arribi a un centre d'asil i en cinc dies desaparegui perquè la màfia li 
ha recordat que té un deute i l'amenaçaran". No tothom ha fugit amb les mateixes garanties 
i en el decurs de tot aquest trànsit "evidentment han estat en contacte amb situacions que 
també vulneren els seus drets fonamentals". 

També els preocupa els casos dels menors no acompanyats, que se'ls ha de garantir una 
resposta diferent d'acord al seu status de menor, o el de les persones que són molt grans i 
que potser hauran d'estar assistides en una residència. "Tots aquests factors i temes són 
els que es pretenen millorar amb el model d'acollida que s'està definint juntament amb 
l'administració". 

En aquest model d'acollida també serà clau saber de quants espais disponibles compta 
cada comunitat autònoma. En el cas de Catalunya, són moltes les entitats i les institucions 
que han ofert els seus recursos. Una d'elles, el bisbat de Barcelona, que ha ofert l'antic 
seminari de La Conreria per allotjar refugiats. L'Estat Espanyol ha demanat a les comunitats 
autònomes que facin un inventari de tots els espais i infraestructures on es podrien acollir 
refugiats i que actualment estan tancats. "Evidentment l'Església, això se sap, compta amb 
infraestructures que no estan prou utilitzades o algunes fins i tot estan tancades". Abans de 
tot aquest tema dels sirians SICAR cat ja portava temps parlant i posant sobre la taula que 
a Catalunya només hi havia 28 places per a l'acollida de refugiats, i el 2014 s'havia 
incrementat amb un 62% les sol·licituds d'asil -800 sol·licituds-. "Les entitats ja sabíem que 
hi havia un problema i s'havia informat a la Generalitat". Abans de les quotes dels sirians a 
l'Estat Espanyol ja es parlava de la creació de 500 places, perquè els centres d'acollida 
estatals estaven desbordats. Va ser durant aquest estudi de les 500 places, que SICAR cat 
va tenir contacte justament amb l'Església, amb diferents ordes i congregacions religioses, 
per demanar-los el seu suport. "En aquest sentit sí que podríem dir que ha estat clau 

http://catalunyareligio.cat/ca/articles/parroquies-punt-acollir-refugiats
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/larquebisbat-barcelona-acollira-families-refugiats
http://catalunyareligio.cat/ca/articles/larquebisbat-barcelona-acollira-families-refugiats
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l'empenta del papa Francesc, ha estat una crida que potser ha tingut més efecte que els 
nostres primers intents". 

L'ajuda al refugiat, l'arrel de la missió 

I és que SICAR cat porta anys treballant als marges. Des de l'inici de la congregació de les 
adoratrius, al segle XIX, la finalitat és treballar amb entorns de la prostitució. Quan l'any 
2000 a les Nacions Unides el protocol de Palerm defineix què s'entén per tràfic de persones 
i el defineix com una forma contemporània d'esclavatge, les adoratrius veuen que per a la 
congregació té molt sentit entomar i recuperar aquestes arrels de la pròpia congregació que 
durant els segles s'ha anat adaptant a diferents formes d'exclusió social de les dones. 

afirma Cendón. L'asil no és només per un conflicte bèl·lic, sinó que recull molts motius de 
persecució i entre ells pot ser el matrimoni forçat, la mutilació genital femenina, el tràfic de 
persones amb fins d'explotació... "per a nosaltres té molt sentit estar presents en els entorns 
de protecció internacional on es treballa per afavorir els drets de les persones refugiades, 
com en els entorns relacionats amb l'exclusió" 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/estat-no-pot-delegar-ciutadania-acollida-
refugiats 

 
 
 
 
 
 
 

"Per a nosaltres ha estat una crida important perquè d'alguna manera és anar cap a les 
arrels, cap a la missió, i té tot el sentit del món",  

"Per a nosaltres ha estat una crida important perquè 
d'alguna manera és anar cap a les arrels, cap a la missió, 
i té tot el sentit del món" Cendon 
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El Dr. Albert Soler “obre” l’Any Llull amb la lliçó Ramon Llull, creativitat, espiritualitat i 
renovació des de la perifèria, que mostra la potència innovadora de les seves propostes 

 

El president de la Fundació, Dr. Josep M. Carbonell, recorda la vocació de l’entitat 

“de servei a una comunitat tot construint un espai de referència, un espai de 

creació, de pensament, de diàleg i de debat” 

 
Barcelona, 28 de setembre de 2015. La Fundació Joan Maragall (FJM), que després de 
25 anys continua amb la vocació de servei a una comunitat tot construint un espai de 
referència, un espai de creació, de pensament, de diàleg i de debat, obre el curs 2015-2016 
amb un programa que el seu president, el Dr. Josep Maria Carbonell, qualifica 
d’”engrescador”. “Allò que de fet és engrescador és la tasca tan necessària –en una societat 
com la nostra- de no dimitir de la creació de pensament, de seguir oferint contingut, 
pensament i un espai per a compartir-lo”, ha afegit durant l’acte d’inauguració de curs, que 

ha tingut lloc aquest vespre a 
l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona, que ha 
estat presidit pel cardenal de 
Barcelona, Lluís Martínez 
Sistach. 
 
La FJM, que compta amb una 
nova pàgina web 
(www.fundaciojoanmaragall.org) 
en la qual es pot trobar tota la 
informació sobre la programació 
del curs i accedir als àmbits 
d’actuació d’una manera més 
fluïda i intuïtiva, té previstos dos 

cicles en col·laboració amb altres institucions: amb l’Aula Eixample (UdEC-UPF) un cicle 
sobre l’humor; i amb de la Unió de Religiosos de Catalunya organitzant amb un cicle sobre 
la vida religiosa i la seva contribució al país, dins l’Any de la Vida Consagrada. 
 
També organitzarà una nova edició –la vuitena- del cicle sobre Claus de lectura de la Bíblia. 
En aquesta ocasió es reflexionarà sobre la Bíblia com a gran codi cultural des de la poesia 
i la literatura, des de la pintura, des de la filosofia i des de la ciència. Coordinat per Pere 
Lluís Font, el curs oferirà cinc mirades personals encarregades a perfils diferents. I abans 
de Nadal, les sessions de reflexió teològica que ofereix la FJM enguany aniran a càrrec del 
Dr. Gabriel Amengual, amb un tema molt suggerent sobre dimensions de l’existència 
cristiana: interioritat, memòria i alteritat. Igualment, prosseguirà la reflexió amb alguns 
seminaris interns, com per exemple el de patrimoni sacre i el de l’islam –que es realitza des 
de fa una quinzena d’anys-. 
 

La FJM comença un curs “engrescador” 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/
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Pel que fa a les publicacions de la FJM, els propers números de la revista Qüestions de 
Vida Cristiana –coeditada amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat- portaran per títol 
Ecologia i Europa: retrobar l’ànima. La col·lecció Quaderns de la Fundació Joan Maragall 
tindrà continuïtat amb dos números dedicats a la figura de Llull: un que recollirà la lliçó 
inaugural de l’acte, del Dr. Albert Soler, i un segon d’un treball també sobre Ramon Llull -
un acostament des dels seus proverbis-, l’autor del qual és un jove intel·lectual que va rebre 
ara fa dos cursos l’Ajut a la Formació. 
 
El president de la FJM 
també ha avançat que abans 
de final d’any es publicarà a 
la col·lecció Cristianisme i 
cultura un llibre del professor 
Gabriel Magalhães, 
pensador i escriptor 
portuguès: Mirall de vida. 
Una lectura quotidiana de 
l’Evangeli, una reflexió 
pausada, en clau poètica, 
alhora espiritual i de 
contingut cultural. Un 
testimoniatge de la seva fe 
en diàleg amb el món que de 
ben segur interpel·larà el 
lector. 
 
I a començaments de 2016 
un treball del professor Pere 
Lluís Font, vicepresident de 
la FJM: Cristianisme i 
modernitat. Per una 
inculturació moderna del 
cristianisme. Es podran llegir 
els textos que recullen la 
reflexió de l’Aula Joan 
Maragall. 
 
 El Dr. Albert Soler obre 
l’any Llull mostrant la 
potència innovadora de 
les seves propostes 
 
La FJM, a través de la lliçó 
inaugural del curs, ha volgut “obrir” l’any Llull, que començarà el proper mes de novembre 
per commemorar el setè centenari de la seva mort. Per aquesta raó ha convidat el Dr. 
Albert Soler, doctor en filologia catalana (UB) i professor de literatura catalana medieval, 
especialitzat en la literatura catalana del segle XIII –sobretot en Ramon Llull i Arnau de 
Vilanova- perquè impartís la ponència d’obertura 2015-2016. El Dr. Soler l’ha titulada 
Ramon Llull, creativitat, espiritualitat i renovació des de la perifèria. 
 
“Ramon Llull va ser un laic, casat i amb fills, que es va veure abocat a procurar-se una 
formació autodidacta”, ha dit el Dr. Soler. “Va desplegar una intensa activitat intel·lectual, 
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missional i política sempre des de les perifèries geogràfiques, eclesials i culturals. Aquest 
fet, però, no el va limitar en cap sentit; al contrari, la seva acció i el seu pensament són 
d’una creativitat desbordant i il·limitada, sempre a la recerca de noves maneres de fer 
possible la comunicació de la veritat entre les persones”, ha afegit. 
 
La conferència del professor Soler analitza alguns elements del nou marc conceptual i 
simbòlic que desenvolupa Ramon Llull per mostrar la potència innovadora de les seves 
propostes. Finalment, i partint d’algunes idees que ha plantejat el papa Francesc, el Dr. 
Albert Soler ha acabat exposant “la necessitat d’identificar el centre i les perifèries personals 
i institucionals per tal de prendre consciència dels condicionants que limiten o afavoreixen 
el desenvolupament de la creativitat”. 
 
Ajut a la formació centrat en l’estudi mistagògic de la llum a l’espai litúrgic per a 
Lorena Duque 
 
Un dels objectius i finalitats de la FJM és promoure vocacions de persones joves que tinguin 
capacitat i vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe i qualsevol dels àmbits de la 
cultura.  La FJM tracta de suscitar i promoure futurs intel·lectuals cristians sensibles a les 

relacions entre la 
pròpia disciplina, tant 
en el camp de les 
ciències de la 
naturalesa com en el 
de les ciències 
humanes, i el 
cristianisme, fent veure 
les repercussions 
religioses i les 

implicacions 
humanístiques, ètiques 
o polítiques del tema 
estudiat. D’aquesta 
manera, el Dr. Josep 
M. Carbonell ha 
anunciat que aquesta 
quinzena edició de la 
convocatòria la FJM li 
atorga l’ajut a Lorena 

Duque González, que sota la direcció de la professora Elisa Valero Baños treballarà el 
projecte La llum en l’espai litúrgic de l’arquitectura contemporània. El seguiment per 
part de la FJM anirà a càrrec del Dr. Ignasi Boada. 
 
Lorena Duque és llicenciada en arquitectura (UIC) i Màster en Restauració de Patrimoni 
Arquitectònic per la UPM. Actualment està realitzant el projecte final del Màster 
d’Arquitectura i Art per a la Litúrgia en el Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm de Roma 
centrat en l’estudi mistagògic de la llum a l’espai litúrgic. El projecte que realitzarà gràcies 
a l’ajut de la FJM té com a finalitat estudiar el nexe existent entre la fe cristiana i 
l’arquitectura contemporània a través de la llum. L’objectiu d’aquesta recerca és, doncs, 
“obrir noves perspectives per la construcció de les esglésies del nou mil·lenni, en un clima 
de diàleg interdisciplinari i d'obertura cap a un llenguatge contemporani, sense que impliqui 
la renúncia al seu caràcter mistagògic, irrevocable en un edifici d'aquesta mena”. 
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Els Exercicis també es poden realitzar sense abandonar el ritme de la vida diària 

Els Exercicis Espirituals que va escriure sant Ignasi de Loiola són una pedagogia per a 
rellegir la pròpia vida a la llum de Déu i descobrir cap a on enfocar el futur, en aquells 
moments en que la persona sent aquesta necessitat d'aturar-se. Els Exercicis complerts es 
practiquen durant un mes sencer, retirant-se en una casa d'espiritualitat i en silenci, sota el 
guiatge d'una persona experta, però no sempre és possible fer aquest parèntesi. Per això 
des de fa més de 30 anys que els jesuïtes a Catalunya ofereixen la possibilitat de realitzar-
los durant sis mesos, sense deixar els compromisos de la vida quotidiana i reservant un 
temps diari per a la pregària. 

David Guindulain, jesuïta i coordinador dels Exercicis a la vida quotidiana a Catalunya, 
explica que "Sant Ignasi ja contemplava aquesta possibilitat" i aclareix que aquesta 
modalitat no s'ha d'entendre en cap cas com una manera més light de fer els Exercicis, 
sinó, ben al contrari, com una "oportunitat per a pregar en tota ocasió", integrant en la 
dinàmica dels Exercicis, allò que passa al dia a dia. 

Una experiència que sempre porta a un canvi 

El curs passat van ser 28 les persones a Catalunya que van realitzar els Exercicis en aquest 
format, i el nombre ha augmentant en els darrers anys. Es tracta de persones amb una 
mitjana de 40 anys que pels seus compromisos familiars o laborals no poden retirar-se 
totalment durant un periode llarg de temps. "Generalment", explica Guindulain, "ja tenen 
un recorregut de vida familiar i professional, i senten que han d'afegir qualitat a la 
seva vida".En qualsevol cas, assegura, els Exercicis "sempre porten un canvi a la 
persona". 

El cas de la Mariona Font, que va fer els Exercicis el curs passat, és una mica diferent, ja 
que va ser una decisió de parella. "Portàvem un any casats i vam decidir dedicar el 
curs, entre d'altres, a ordenar-nos individualment perquè la relació se'n beneficiés. A 

L'experiència dels Exercicis Espirituals en la vida quotidiana 
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més no volia que el meu hàbit de pregària només fos intens en recessos on es 
desconnecta del món, sinó també en el quotidià". Ara, un cop acabada l'experiència 
reconeix que l'ha ajudat a "agafar una rutina en la pregària, sentir-me acompanyada, 
ordenament intern... Ha fet créixer la meva fe i aprendre a viure-la de diferents 
maneres, sobretot a ser més conscient que Déu es fa present en el nostre dia a dia." 

Acompanyament personal cada setmana 

Als participants se'ls indiquen unes pautes per al treball diari i cada setmana s'entrevisten 
amb un acompanyant que els guia i ajuda en aquest procés. Precisament, la Mariona 
assegura que "el que valoro més positivament és la figura de l'acompanyant, que 
t'escolta, et guia, et dóna suport, prega per tu, t'ajuda a obrir els ulls...". 

Amb tot, no sempre resulta fàcil 
compaginar el ritme de la vida 
diària amb trobar els espais de 
silenci i pregària que requereixen 
els Exercicis. Per la Mariona "ha 
estat difícil i ha calgut fer un 
canvi de xip, per entendre que el 
més important no és dedicar 
molt temps al silenci i la 
meditació, sinó ser conscient 
de la presència de Déu en el dia 
a dia". En aquest sentit 
Guindulain aconsella utilitzar un 
diari personal, en el que es vagi 
registrant com avancen els 
Exercicis.  

Tot el grup es troba de forma 
presencial en un recés de cap de 
setmana al principi, al mig i al final 
dels Exercicis. Per David 
Guindulain, aquest és un punt 
important ja que "encara que 
només es trobin tres cops l'any, 

es valora molt que hi hagi aquesta comunitat de referència i saber que aquesta 
experiència s'està fent conjuntament". També pensa el mateix la Mariona, per a qui "els 
tres recessos que es fan al llarg del curs ajuden aturar-se, veure que no estàs sol i 
sentir la força de la comunitat". 

Els acompanyants són tant religiosos/es com laics/ques que s'han format en el mestratge 
dels Exercicis i formen un equip de persones distribuït pel territori, per tal de facilitar que 
qualsevol persona que vulgui realitzar els Exercicis pugui trobar-se amb un acompanyant 
relativament a prop. En els casos en què això no és possible, l'entrevista es realitza per 
videotrucada. 

Les persones interessades a realitzar els Exercicis Espirituals a la vida quotidina han de 
tenir una entrevista prèvia. Les inscripcions per a l'edició d'aquest curs 2015-16 ja són 
obertes, i el recés inicial tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre. Més informació en 
aquest enllaç. 

 

Vegeu: http://www.jesuites.net/ee-vida-quotidiana 
 

http://jesuites.net/sites/default/files/evq_2015-16.pdf
http://jesuites.net/sites/default/files/evq_2015-16.pdf
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El dia 20 de setembre, s’ha fet la tradicional celebració al Mas Claret, en record i homenatge 
a tots els Missioners Claretians màrtirs. 

A les cinc de la tarda, un bon grup de pelegrins ha recorregut el mateix camí que van ser 
obligats a fer els dinou Claretians que van ser morts en aquell lloc. Un camí o viacrucis 
acompanyat pel testimoni d’uns quants màrtirs, per la pregària i el cant i, especialment, pel 
desig de ser en el nostre temps persones que vivim l’Evangeli amb alegria, generositat i 
capacitat de perdó i reconciliació. 

Immediatament després s’ha celebrat la Missa dominical, presidida aquest any pel P. 
Shinto Thomas, claretià, i amb la presència d’un bon nombre de Claretians de Catalunya 
i de preveres de les parròquies veïnes. 

A la celebració del Mas Claret, sol haver-hi també una bona representació de familiars de 
diversos màrtirs Claretians, especialment nebots, que cada any expressen el seu desig i 
confiança de poder veure aviat que l’Església reconeix oficialment el martiri dels seus 
familiars i els declara Beats. 
 
 
 
 

En els propers dies la llibreria Claret posarà en funcionament 
la remodelació de la seva pàgina web. 
 
La nova web ofereix un disseny totalment renovat i més atractiu 
per l'usuari, facilitant  la navegació. Aquesta web permet als 
usuaris la recerca dins l'ampli catàleg bibliogràfic i la consulta 
de la disponibilitat dels exemplars. 
 
La nova pàgina vol potenciar les activitats culturals que es 
realitzen a la llibreria, en concret, a la sala Pere Casaldàliga, 

amb un nou apartat d'agenda dins a la pàgina principal. 
 
L'adreça de la nova web és la mateixa que l'actual www.claret.cat 

Celebració martirial a Mas Claret 

La llibreria Claret estrena nova web 
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El proper dimecres 7 d'octubre es celebra la Jornada reivindicativa pel 
Treball Decent. 
 
La delegació diocesana de Pastoral Obrera, un any més, s'ha volgut 
sumar i hem organitzat un acte el mateix 7 d'octubre, a les 20h, a 
l’església de Sant Pau del Camp. 
 
Us convidem a tots i totes a participar!! Us esperem.... 

 
 
 
 
 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

Recés de tardor  

Fam i set de Déu amb Marcel Capellades 

Dissabte, 10 d'octubre, de les 10 del matí a les 5 de la tarda 

 
 
 
Acte d'inauguració de Cristianisme i Justícia curs 2015-16 

A càrrec de Mons. Santiago Agrelo, missioner franciscà i arquebisbe de Tànger. 
També presentarem les línies de reflexió i les novetats d'aquest curs 2015-16 

Data: dilluns 5 d'octubre 
Hora: 19:30h 
Lloc: Església del Sagrat Cor (Carrer Casp, 25, Bcn.) 

Retransmissió en directe de l’acte en streaming a través de la nostra web 
 
 
 
Abans d’ahir, dimecres 
28 d’octubre de 2015, es 
va presentar el Museu 
d’Història de Barcelona · 
MUHBA, sala Martí 
l’Humà, el llibre 
“L’Església a Catalunya 
durant la guerra de Successió”, organitzat pel Servei de la Fdederació Catalana de Monges 
Benedictines. Després d’un any, gràcies a la col·laboració dels Serveis Territorials de 
Cultura de Barcelona i a la Federació Catalana de Monges Benedictines, totes aquestes 
recerques podran veure la llum a través de a col·lecció Scripta et documenta de 
Publicacions Abadia de Montserrat. 

Jornada reivindicativa pel Treball Decent 

Recés de tardor: “Fam i set de Déu” 

«Fronteres contra els pobres: fronteres contra el Crist» 

L’Església a Catalunya durant la guerra de Successió 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
https://www.cristianismeijusticia.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=4574&qid=260981
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Peio Sánchez 
Director del Departament de Cinema de l’arquebisbat de Barcelona 

 
S’acaba d’estrenar als cinemes espanyols Francisco, el padre Jorge, 
la primera pel·lícula de ficció sobre el Papa argentí. En aquest cas sota 
la direcció del gallec Beda Docampo, que adapta un llibre de la 
vaticanista argentina del diari La Nación, Elisabetta Piqué, titulat 
Francisco, vida y revolución. 
El film explica com una periodista —interpretada per Silvia Abascal— 
s’acosta al cardenal-arquebisbe de Buenos Aires —de la mà de l’actor 

argentí Darío Grandinetti— durant el conclave del 2005. Hi estableix una relació d’amistat i 
d’acompanyament espiritual. Com a periodista segueix les pistes per reconstruir la seva 
vida des de l’adolescència, la crida vocacional, l’ingrés als jesuïtes, els seus primers anys 
com a sacerdot-educador, el temps de la dictadura i el seu servei com a bisbe fixant l’atenció 
en la lluita permanent contra la pobresa des de la proximitat a les villas miseria de la gran 
ciutat. La narració ens porta fins a l’elecció del pare Jorge com a papa Francesc.  
La pel·lícula aprofita la força comunicativa de la figura del papa Francesc per presentar al 
gran públic la part més desconeguda del pare Jorge, així com els seus orígens, la vocació, 
els primers anys de sacerdot-educador i la seva tasca com a arquebisbe de Buenos Aires. 
El punt de vista no és el d’un historiador, sinó l’aspecte més periodístic, per mostrar 
l’admiració per la persona i l’obra del Papa. En definitiva, es tracta d’una presentació amable 
de la vida de Bergoglio destinada al gran públic. 
 
Presentació amable 
El motiu d’una periodista i agnòstica com a punt de vista per presentar la vida del Papa 
prové del llibre que serveix de base argumental, però sintetitza i recorda dos grans 
personatges de Les sandàlies del pescador (1968): el locutor de televisió George Faber i la 
seva esposa, la doctora Ruth, tots dos en crisi matrimonial. Es nota, lògic d’altra banda, que 
el director coneix bé la filmografia sobre vides de papes, en concret les de sant Joan XXIII  
(El papa de la paz, 2002, de Giorgio Capitani, i El santo padre Juan XXIII, 2003, de Ricky 
Tognazzi) i sant Joan Pau II (la nord-americana de John Kent Harrison i sobretot Karol, 
2005- 2006, producció polonesa-italiana de Giacomo Battiato). El gènere té com a trets 
comuns el to hagiogràfic, la simplificació històrica, la proximitat als problemes especialment 
dels pobres i la proximitat en les distàncies curtes per mostrar el sentit cristià. 

Francisco, el padre Jorge 
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A Francisco, el padre Jorge, la figura del Papa queda destacada amb una bona actuació de 
Darío Grandinetti, la presència del qual ajuda en alguns moments d’insuficiència de guió. 
El període d’adolescència i joventut resulta poc creïble i artificial, però l’entrada en escena 
de Darío ajuda a crear força dramàtica a la història, especialment en la relació 
d’acompanyament i ajuda a la periodista amb una convincent Silvia Abascal. Ressalta 
l’austeritat, la proximitat i l’humor porteny del personatge encara que també una certa 
rigidesa i un context de soledat en la presentació del Papa. Els personatges secundaris 

queden força diluïts cosa que desarma la 
narració en reposar exclusivament en els dos 
protagonistes. 
 
Mirada als orígens 
Amb la immediatesa del personatge històric i la 
rellevància de la figura pública resulta molt difícil 
evitar la caiguda en simplificacions. Així, la 
presentació de dos conclaves, ja tot un 
subgènere en les pel·lícules de papes, la 
pertinença a la companyia —tot i que se cita el 
sant Ignasi dels Exercicis, no la vida en 
comunitat—, igualment la ingenuïtat superficial 
en 
els aspectes sociopolítics per presentar el temps 
de la dictadura i l’etapa de la corrupció política 
argentina. Malgrat tot, resulta encertada a l’hora 
de mostrar la defensa dels perseguits per la 
dictadura militar, la proximitat i coneixement de 
les villas miseria, així com el seu caràcter senzill, 
lúcid i decidit. 
La factura cinematogràfica, tot i el baix cost, 
resulta digna. Potser a la primera part, en un 

desig d’imitar el cinema d’altres temps, abaixa el llistó, però arriba a estar a to amb la mitjana 
del cinema televisiu. Els secundaris tendeixen a ser declamatius a l’estil de les telenovel·les 
llatines però els personatges principals saben estar a la pantalla gran. Tot resulta amable i 
previsible alhora que introdueix paraules directes del papa Francesc, preses de l’entrevista 
d’Antonio Spadaro o de la mateixa exhortació apostòlica Evangelii gaudium. Resumint, una 
pel· lícula destinada al consum de tots els públics, adequada per a gent senzilla en 
parròquies i per als centres educatius. Una mirada interessant als orígens del papa 
Francesc que convida a seguir les seves paraules i sobretot els gestos i opcions. 
 
FITXA TÈCNICA 
Títol: «Francisco, el padre Jorge» 
Direcció i guió: Beda Docampo Feijóo 
Intèrprets: Darío Grandinetti, Silvia Abascal, Leticia Brédice, Laura Novoa, Leonor Manso 
Gènere: Biogràfic 
Any de producció: 2015 
Nacionalitat: hispanoargentina 
Durada: 100 min. 
Més informació: www. 
franciscolapelicula.com 

 
 
Vegeu: Catalunya Cristiana, 20 setembre 2015. 
 



  
 

    24 | 30 

 
 
 

L’EMM. I RVDM. CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 
 

Arquebisbe de Barcelona 
Gran Canceller de la Facultat de Filosofia de Catalunya, de la Facultat de Teologia 

de Catalunya, 
de la Facultat d’Història de l’Església,Arqueologia i Arts Cristianes “Antoni Gaudí”, 
de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona i de l’Institut de Teologia Fonamental 

 
us convida a la 

 
INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS 2015-2016 

que se celebrarà dijous dia 1 d’octubre de 2015.  
L’acte será presidit pel cardenal Giuseppe Versaldi, 

Prefecte de la Congregació per a l’Educació Catòlica. 
 

Diputació, 231 
 

Barcelona, setembre de 2015 
 

 
 

 

Inauguració oficial del curs 2015-2016 a les Facultats 
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Dijous, a les 11.15h, comença l’acte d’inauguració oficial del curs 2015-2016 de les facultats 
eclesiàstiques de Catalunya, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona (Diputació, 231. 
Barcelona), que compta amb la presència dels bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense i 
en el decurs del qual els degans de les tres facultats (Drs. Joan Planellas, Jaume Aymar i Armand 
Puig) presenten la memòria del curs anterior. 
 

La lliçó inaugural va a càrrec de la Dra. Sílvia Coll-Vinent, de la Facultat de Filosofia de Catalunya 
(URL), i porta per títol G. K. Chesterton i l’art de la polèmica. La Dra. Coll-Vinent presenta l’obra 
del literat polemista i la seva manera de pensar, destacant-ne sobretot les nocions de sentit comú i 
d’ home corrent tal com ell les aplica al pensament social. 
 
Al final de l’acte, el cardenal Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per l’Educació 
Catòlica (ministre d’Educació del Vaticà), inaugura el curs acadèmic de les facultats i signa la 
constitució de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, el rector del qual serà el Dr. Armand Puig. És una 
notícia important per a l’Església catalana, perquè s’articula des del punt de vista universitari i 
acadèmic de la manera més robusta possible. La signatura és a les 12.30h. 
 
Els antecedents “culturals” de l’Ateneu es remunten a l’any 2012 amb la celebració a Barcelona de 
l’Atri dels Gentils, esdeveniment promogut pel cardenal Lluís Martínez Sistach. D’aleshores ençà 
altres iniciatives com ara el manifest Unes humanitats amb futur, impulsat per l’Institut d’Estudis 
Catalans i la Facultat de Teologia, i la constitució de la nova Facultat Antoni Gaudí (2014) han anat 
preparant el camí per a la creació d’una institució necessària com és l’Ateneu Sant Pacià. 
 
«Davant d’una societat que pateix una alarmant manca de valors i de coneixements humanístics, 
nosaltres fem una proposta clara des de l’humanisme cristià, i ho fem a més en diàleg amb els altres 
agents culturals», expressa el Dr. Armand Puig, rector del nou Ateneu Sant Pacià. La Teologia, que 
històricament al nostre país ha estat aïllada del món universitari, dialoga amb la Filosofia, gràcies a 
la Facultat de Filosofia de Catalunya (que, en la seva vessant civil, pertany a la URL), i amb la 
Història, l’Arqueologia i les arts cristianes de la mà de la nova Facultat Antoni Gaudí. Però el diàleg 
no es queda només aquí, sinó que s’ofereix a les altres institucions universitàries del món civil 
perquès es produeixi una fecundació mútua. Per exemple, una part de les matèries del màster de 
la Facultat Antoni Gaudí va a càrrec de professors d’universitats com la UB, la UAB o la UdL, o de 
docents procedents d’altres institucions com el Conservatori del Liceu o el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Per cert, aquest màster es fa gràcies a un conveni de col·laboració entre les facultats de 
Filosofia i Antoni Gaudí. 
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Ateneu Universitari Sant Pacià 
 
S’erigeix canònicament el dia 1 d’octubre de 2015 a la ciutat de Barcelona, per mitjà del Cardenal 
Giuseppe Versaldi, Prefecte de la Congregació per l’Educació Catòlica, vingut expressament des 
de Roma per tal de signar-ne públicament la constitució. La Santa Seu ha accedit d’aquesta manera 
a la petició efectuada pel Cardenal Lluís Martínez Sistach, Arquebisbe de Barcelona, Gran Canceller 
de les tres facultats eclesiàstiques que ja existien en aquesta ciutat: la Facultat de Teologia de 
Catalunya (1968), la Facultat de Filosofia de Catalunya (1989) i la Facultat Antoni Gaudí d’Història 
de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes (2014). Culmina així un procés de gairebé mig segle que 
ha dut a la creació d’una potent institució universitària dedicada exclusivament als estudis 
eclesiàstics i directament vinculada amb l’Església de Barcelona i, a través d’ella, amb la resta de 
diòcesis que tenen la seva seu a Catalunya.  

L’Ateneu agermana, doncs, tres facultats orientades, respectivament, a l’estudi de la teologia, la 
filosofia i la humanística cristianes, i queda configurat com una institució universitària que promou 
la docència i la recerca sobre les àrees centrals del pensament cristià. D’altra banda, l’Ateneu 
Universitari Sant Pacià aixopluga, mitjançant la Facultat de Teologia, nou institucions més, que 
queden conectades estretament amb ell: l’Institut de Teologia Fonamental, l’Institut Superior de 
Litúrgia de Barcelona, el Centre d’Estudis Teològics de Mallorca i els Instituts Superiors de Ciències 
Religioses de Barcelona, Girona, Lleida, Mallorca, Tarragona i Vic. L’Ateneu permet, doncs, articular 
una xarxa de dotze institucions eclesiàstiques, radicades a Catalunya i a les Illes Balears, que tenen 
naturalesa universitària: tres facultats, vuit instituts i un centre teològic. Totes elles han estat erigides 
per la Santa Seu, en depenen i es regeixen per la Constitució Apostòlica Sapientia Christiana (1980) 
i altres instruccions pontifícies.     
 
Ha estat voluntat de l’impulsor i Gran Canceller de l’Ateneu, el Cardenal Lluís Martínez Sistach, que 
aquest portés el nom d’Ateneu Universitari Sant Pacià. El gran bisbe de Barcelona, pastor d’aquesta 
Església en la segona meitat del segle IV i un dels Pares de l’Església llatina, autor de diversos 
tractats teològics, constitueix un referent rellevant en la història eclesiàstica de Catalunya. Una frase 
que es troba en una de les seves cartes ha estat escollida com a lema de l’Ateneu: «quaecumque 
lingua a Deo inspirata». No hi ha llengua que Déu no inspiri, ni hi ha llenguatge que no expressi i 
condueixi a Aquell que és font de bellesa i de bé i que sosté el món i cada persona humana. Els 
llenguatges teològics, filosòfics i estètics són camins per arribar a Aquell que ha donat a la humanitat 
la capacitat de parlar i de comprendre, i de trobar-se amb la Paraula encarnada, el Crist Senyor. 
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TAULA RODONA AMB MOTIU DE L’ENCÍCLICA LAUDATO SI'  
I PRESENTACIÓ QVC NÚM. 252. ECOLOGIA 
 
13 d’octubre de 2015 
Auditori de la Fundació Joan Maragall (València, 244 1r – Barcelona) 
19h 
 
Moderador: Francesc TORRALBA, director de la revista QVC i patró de la Fundació Joan 
Maragall 
Participants: 
Hble. Sr. Santi VILA, conseller de Territori i Sostenibilitat 
Dr. Josep M. MALLARACH, màster en ciències ambientals i llicenciat en ciències 
geològiques 
Dr. Jordi PIGEM, filòsof de la ciència i escriptor 

Sant Francesc s’hi moria – 35 aplec 

Taula Rodona amb motiu de l’encíclia Laudato Si’ 
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Després del 27S: perspectives per a l’escola concertada  
En el fecc informa del passat 7 de setembre ja parlàvem de l’especial sentit i transcendència 
que tindrien les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades ahir diumenge.  
Avui, amb els resultats a la mà, podem fer una primera i breu anàlisi de les conseqüències 
pensant exclusivament en el nostre sector, com pertoca a aquest butlletí. Volem destacar 
dues qüestions situades en terminis temporals diferents.  
 
A mig termini: el procés continua  
Les forces polítiques que avalen aquest procés i que proposen la creació d’una República 
catalana (Junts pel sí i la CUP) han assolit la majoria absoluta d’escons al Parlament (72 
dels 135 en joc). En percentatge de vots també suposen l’opció majoritària (prop del 48% 
dels vots emesos).  
Les forces que s’han mostrat explícitament contràries a aquest procés (C’s, PSC, PP i UDC) 
obtenen 52 escons (amb prop del 42% del vot emès). Resta una darrera força (Catalunya 
sí que es pot) que no s’ha pronunciat explícitament sobre aquesta qüestió i que ha obtingut 
11 escons. Els vots obtinguts per aquesta força -que en clau plebiscitària no es pot situar ni 
en el Sí ni en el No-, més la resta 
de vots emesos –altres llistes, en 
blanc i nuls-, sumen el 10% 
restant dels vots emesos.  
Aquests resultats, es llegeixin 
com es llegeixin, ens porten a 
preveure que el full de ruta fixat 
per la força guanyadora, es 
posarà en marxa, tal com tenen 
previst en aquesta legislatura que 
comença.  
Davant les dificultats que el 
procés pugui tenir, i tal com ja 
vàrem anunciar fa uns dies, el 
col·lectiu de l’Escola Cristiana ha 
d’actuar d’acord amb la Doctrina Social de l’Església i fidel a l’arrelament al país que 
aquesta mateixa doctrina assenyala com a bon camí. Per tant, cal acceptar els resultats 
democràtics de les eleccions i recordar que, davant dels conflictes o dilemes polítics, 
la solució es troba en el respecte a la voluntat popular, lliurement i democràticament 
expressada.  
Pensant en l’ensenyament, i si es compleixen les previsions del full de ruta, abans de dos 
anys ens podem trobar davant d’un procés constituent. Un procés el resultat del qual 
marcarà l’esdevenidor del país en molts àmbits.  
Si és així, caldrà treballar amb insistència per tal que la constitució incorpori els 
principals drets i llibertats en matèria educativa i religiosa i els garanteixi de manera 
eficient.  
Com tots sabem, no serà un debat fàcil, ja que hi ha determinades forces polítiques que 
han evolucionat ben poc en aquest àmbit i, en el món de l’ensenyament, tot sovint ens 
trobem amb els tics uniformadors i estatistes que hem d’aconseguir transformar o 
minimitzar.  
Aquest procés pot recordar, per la seva analogia, els debats previs a l’aprovació de la 
Constitució Espanyola de 1979, que en l’àmbit educatiu arrencaren ja amb força el 1976 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 568 [28.09.2015] 
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amb els primers i radicals posicionaments en favor d’una escola pública, única, laica i 
gratuïta.  
 
A curt termini: la ILP contra l’escola concertada i la política educativa del nou govern  
Més enllà del procés, fruit d’aquestes eleccions es formarà un parlament, s’elegirà un 
president i hi haurà nou govern de la Generalitat. Fer previsions en aquest àmbit pot ser 
més complex atesa la diversitat d’opcions polítiques en joc i la manca de majoria absoluta 
de cap llista.  
Atès que finalment no es va fer en el darrer ple d’abans de l’estiu, el nou parlament haurà 
de debatre la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, entre d’altres propostes, vol acabar 
amb l’escola concertada i la llibertat d’ensenyament.  
Dues forces polítiques (CUP i Catalunya sí que es pot) portaven en el programa electoral 
mesures idèntiques a les que proposa aquesta ILP i, per tant, és previsible que hi donin 
total suport. Aquestes forces sumen 21 escons.  
Junts pel Sí portava al programa el manteniment de la LEC i, per tant, cal esperar-ne la total 
oposició amb els 62 escons obtinguts.  
Resten totes les altres forces amb representació parlamentària, que han estat ambigües en 
el seu programa i sobre les quals no es pot preveure cap comportament davant la ILP. 
Aquestes forces sumen 52 escons però, atesa la heterogeneïtat (C’s, PSC, PP), tampoc és 
esperable un suport de totes tres forces a la ILP. 
 
 
 
 

 
La Comunitat del 
Cenacle és una 

associació 
catòlica que acull 
persones que 
han caigut en la 

drogoaddicció. 
Va néixer l’any 
1983 a Italià, 
però actualment 
s’ha estès arreu 
del món. A 
Catalunya hi ha 
dues comunitats 
on viuen joves 

que miren de refer la seva vida a través de la pregària, el treball i la convivència. “Signes 
dels temps” visita la Comunitat del Cenacle que hi ha a Cornudella de Montsant, a la 
comarca del Priorat. 
 
Altres temes: 
- Entrevista a Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia de Catalunya.  
- Presentació del document Acollir el foraster publicat pel Consell Assessor per a la 
Diversitat Religiosa. 

 

Data: 4 d’octubre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 

Signes dels temps a TV3: “Comunitat del Cenacle” 
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    OCTUBRE | 2015 
1 dj FTC-FFC-FHEAG: inauguració oficial del curs 

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 

12 dl Festa: Pilar 

14 dc URC: 73 assemblea general 

15 dj Clausura de l'Any Jubilar Teresià 

17 ds URC: formació permanent 

19 dl CEVRE: formació inicial 

22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

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

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 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

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 

 

 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

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

	Viatge apostòlic del papa Francesc
	La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats
	Convocatòria de la 73 assemblea general de l’URC
	Viatge apostòlic del papa Francesc a Cuba, als Estats Unitst i visita a laseu de l’Organització de Nacions Unides
	El Grup Anawim (Superiores majors) reflexionen sobre l’actual crisi humanitària del Mediterrani
	Religiosos i religioses del Bisbat de Lleida
	L'Estat no pot delegar a la ciutadania l'acollida als refugiats
	La FJM comença un curs “engrescador”
	L'experiència dels Exercicis Espirituals en la vida quotidiana
	Celebració martirial a Mas Claret
	La llibreria Claret estrena nova web
	Jornada reivindicativa pel Treball Decent
	Recés de tardor: “Fam i set de Déu”
	«Fronteres contra els pobres: fronteres contra el Crist»
	L’Església a Catalunya durant la guerra de Successió
	Francisco, el padre Jorge
	Inauguració oficial del curs 2015-2016 a les Facultats
	Sant Francesc s’hi moria – 35 aplec
	Taula Rodona amb motiu de l’encíclia Laudato Si’
	Fundació de l’Escola Cristiana informa
	Signes dels temps a TV3: “Comunitat del Cenacle”
	Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016
	Contacta amb nosaltres

