
  
 

 
 

 

 
 
 
  
 

Barcelona, 8 d’octubre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       
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L’EMM. I RVDM. SR. CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 
Arquebisbe de Barcelona 

Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 
i 
 

EL P. MÀXIM MUÑOZ DURAN 
President de la Unió de Religiosos de Catalunya 

 
us conviden a 

 
LA COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE “PERFECTAE CARITATIS” 

Decret del Concili Vaticà II sobre la Renovació de la Vida Religiosa 
 

que se celebrarà dijous 29 d’octubre de 2015 a les 19.00 h 
Diputació, 231 (Aula Magna) 

                                                                                
 

PROGRAMA 
 

  Salutació del P. Màxim Muñoz Duran, CMF, President de l’URC 
 
  Conferència « La dimensión profética de la Vida Consagrada » 

 a càrrec de l’Arquebisbe José Rodríguez Carballo, OFM, Secretari de 
la Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de 
Vida Apostòlica 

 

Cloenda a càrrec del Cardenal Lluís Martínez Sistach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada lliure | Aforament limitat 
 

Gran esdeveniment amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada 
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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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Barcelona, 14 de setembre del 2015 
 

Benvolguts Superiors Religiosos de la URC, 

En aquest III Mil·leni, tant marcat per la mundialització i el 
pluralisme, els creients de totes les religions, ens sentim cridats a fer del 
diàleg interreligiós un signe dels nostres temps i donar un nou pas cap un 

veritable progrés vers la unitat del gènere humà, a ser-hi una veu profètica. El Papa, en la 
carta que ens ha escrit a les persones consagrades dedica tot un paràgraf a sensibilitzar-
nos en aquest camp, vegeu el c. III n.4. 

 
Tampoc podem oblidar que el fenomen de la vida monàstica i d'altres expressions de fraternitat religiosa 
existeix també en totes les grans religions. No falten experiències, també consolidades, de diàleg inter-
monàstic entre l'Església Catòlica i algunes de les grans tradicions religioses. Espero que l'Any de la Vida 
Consagrada sigui l'ocasió per avaluar el camí recorregut, per sensibilitzar les persones consagrades en 
aquest camp, per preguntar-nos sobre nous passos a fer cap a una recíproca comprensió cada vegada 
més profunda i per a una col·laboració en molts àmbits comuns de servei a la vida humana. 
Caminar junts és sempre un enriquiment, i pot obrir noves vies a les relacions entre pobles i cultures, que 
en aquest període apareixen plenes de dificultats. 

 
Les Comissions pel diàleg 

interreligiós monàstic (DIM) han anat 
evolucionant, i ja no la formem 
solament monjos i monges de la 
tradició de sant Benet, sinó que ens 
hem anat obrint a persones d’altres 
Congregacions i Instituts. Per això, 
avui, ens adrecem també a vosaltres, 
membres de la URC, amb el desig 
que accepteu la nostra invitació. 

El diàleg interreligiós monàstic 
vol promoure essencialment un 
diàleg en profunditat, “de la fe a la fe”. 
Això no vol dir que, en un moment donat, no puguem sentir també la urgència de respondre 
amb un compromís d’obres.  

Des del DIM, doncs, us fem aquesta invitació: vegeu la possibilitat que alguns 
membres de les vostres comunitats puguin també formar part del DIM com la contribució a 
una obra d’Església.  

Avançar junts en aquest camp podria consistir primer en valorar i compartir com 
veiem el context religiós que ens envolta, i després orientar-ne el diàleg. Comprenem que 
no us serà fàcil trobar el vostre temps per a això. Però aquest àmbit cada dia serà més 
urgent. 

 El dia 14 d’octubre, a la vostra Assemblea General, us podré parlar presencialment 
d’aquest afer més en concret. Seria un gran goig poder donar junts un pas endavant en el 
diàleg interreligiós d’acord amb la crida que el Papa Francesc ens ha dirigit a la vida 
consagrada. 

 Fins ben aviat si Déu vol. 
Griselda Cos, monja benedictina   

 

 

D

Una crida al diàleg interreligiós monàstic 
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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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Madrid, 4 de octubre de 2015 (IVICON).- Más de 1.500 personas se han reunido en Madrid 
los días 3 y 4 de octubre para celebrar el Encuentro de Vida Consagrada de España, en 
dos jornadas de formación, celebración y convivencia organizadas por la Conferencia 
Episcopal Española, Cedis, CONFER, Nuevas Formas de Vida Consagrada y Ordo 
Virginum. 

El sábado 3 de octubre, consagradas y consagrados, laicos, sacerdotes diocesanos y 
obispos se reunieron en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, donde 
fueron acogidos por las palabras de la secretaria general de la CONFER, H. Julia García 
Monge. Inauguraron el encuentro el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia 
Episcopal Española, Mons.  Carlos Osoro Sierra; el P. Luis Ángel Heras, presidente de 
CONFER; Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza y presidente de la 
Comisión de Vida Consagrada; y Vicenta Estellés, presidenta de Cedis. 

Mons. Osoro señaló en la apertura que "nos une la alegría, la gracia y la dicha. Alegría 
porque Dios nos ha elegido para estar aquí; Gracia porque el Señor se acercó a nuestra 
vida y nos llamó, y por eso estamos agradecidos; y dicha porque nos acercamos a los 
demás como lo hizo Jesús”. 

El presidente de CONFER, P. Luis Ángel Heras, afirmó en su saludo, aludiendo a las 
palabras del Papa en su mensaje de la Vida Consagrada, que “necesitamos ser expertos 
en periferias, sin descartes, para despertar con Jesús un mundo más justo y solidario. 
Sentimos que la vida consagrada es algo grande, desde nuestra pequeñez, en la Iglesia 
peregrina". 

Por su parte, Vicenta Estellés, de Cedis, destacó que en el mundo "la secularidad es 
consagrada y la consagración es secular". 

En la presentación del encuentro, Mons. Jiménez Zamora expresó su gratitud por el evento 
y afirmó que "los consagrados sois algo grande. Hemos creído en el Amor. Esta es nuestra 

Trobada de la Vida Consagrada de totes les diòcesis a Madrid 
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voz profética". Subrayó que el Año de la Vida Consagrada interpela "sobre la fidelidad a la 
misión que se nos ha confiado". 

Formación y celebración 

El profesor en el Pontificio Instituto "Teresianum" y consultor de la Congregación para las 
Causas de los Santos, P. François Marie Léthel, OCD, dedicó su conferencia a "El amor de 
Cristo Esposo en la vida consagrada"; "La misión y el servicio de los consagrados, 

testimonio de la misericordia divina" 
fue el tema de la ponencia de la 
Hª. Inmaculada Fukasawa, ACI, 
Superiora General Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús. Por 
último, el P. Marko Ivan Rupnik, SJ, 
Director del Centro de Estudios e 
Investigaciones Ezio Aletti, disertó 
sobre "Arte como belleza de la fe y 
la vida consagrada como confesión 
gozosa de la misma". 

La tarde del sábado se dedicó a la 
oración y la música –la Comunidad del Cordero, el grupo IXCIS, la Escolanía del Escorial y 
Fray Nacho-,  y los testimonios de de las distintas formas de Vida Consagrada: el Orden de 
las Vírgenes, la vida monástica, la vida religiosa apostólica, las Sociedades de Vida 
Apostólica, los Institutos Seculares y las Nuevas formas de Vida Consagrada. 

La velada concluyó con la oración ecuménica de Taizé, animada por el grupo de Madrid. 

Celebración de la Eucaristía en la catedral de La Almudena 

El domingo se clausuró el encuentro en la catedral de Nuestra Señora de la Almudena con 
la Eucaristía presidida por Mons. Vicente Jiménez, en la que estuvieron presentes también 
Obispos, Superiores Mayores y Vicarios y Delegados diocesanos para la Vida Consagrada. 
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Durante el ofertorio, se presentó la recaudación que se ha realizado durante este Encuentro 
de la Vida Consagrada como gesto solidario y que irá destinado a los religiosos y religiosas 
de Siria e Irak. 

Además, los participantes han podido peregrinar por lugares significativos de la vida 
consagrada en Madrid, para conocer de primera mano su labor en distintas áreas y orar 
juntos por las vocaciones consagradas.  

 

La belleza atrae, envuelve y enamora. Podemos decir que la vida religiosa hoy, ciertamente 
no es bella, porque no atrae, sino que llora la falta de vocaciones. En nuestras comunidades 
debe haber algo que no solo no atrae sino que repele, que da miedo. He conocido muchos 
jóvenes, chicos y chicas, a quienes horroriza pensar que puedan ser llamados a la vida 
religiosa. Y aunque los consagrados, tanto mujeres como hombres, estamos radicalmente 
empeñados por el hombre de hoy, trabajando muchísimo, sirviéndonos de todos los medios 
modernos… en todo esto no emerge la belleza. Somos estupendos, “buenas personas”, 
pero no somos bellos, nos “fascinamos”. A las buenas personas se les aplaude, pero no se 
va tras ellas. 

Incluso sobre Dios ha caído un poco esta sombra de nuestra esterilidad. He encontrado 
multitud de jóvenes y menos jóvenes que al unir “la vocación individual” y “la voluntad de 
Dios”, les da pánico existencial tener que cumplir la voluntad de Dios. Un Dios que de este 
modo no se muestra como el Dios Padre, bueno, amigo de los hombres, misericordioso, el 
donador. Es más, ha debido intervenir el psicoanálisis para comenzar a sanar una imagen 
de Padre que de alguna forma hemos diseminado a lo largo del tiempo. 

Hoy, también nosotros los religiosos, nos percibimos como parte de una Iglesia que 
ciertamente ya no es bella. Lo testimonian nuestras comunidades, llenas de problemas, de 
amargura y sufrimiento no resuelto, no redimido. Y todo esto se condensa en las iglesias y 
capillas que construimos en los últimos decenios, ya que ellas son nuestra imagen. 

P. Marko Ivan Rupnil, SJ. 
Arte como belleza de la fe y la vida consagrada como confesión gozosa de la misma 
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(Iglesia actualidad.-) Desde ayer son ya 1.544 los mártires españoles beatificados hasta 
ahora. Lo últimos 18 fueron beatificados este sábado 3 de octubre, en la Catedral de 
Santander. Se trata de 16 religiosos cistercienses del monasterio de Cóbreces de Cantabria 
y de 2 monjas, de la misma orden, del monasterio Fons Salutis de Algemesí, de Valencia. 
La Misa de beatificación fue presidida, en representación del Santo Padre, por el cardenal 

Angelo Amato, Prefecto de la Congregación 
para las Causas de los Santos. Entre los 
presentes, se halló como concelebrante en el 
presbiterio, el religioso cisterciense, Félix 
Martín Rubio, de avanzada edad y hermano de 
uno de los monjes beatificados, de Marcelino 
Martín Rubio. 

La celebración destacó por la asistencia de 
más de cien familiares de los mártires 
beatificados, venidos de diferentes puntos de 
España, así como por la presencia masiva de 
fieles y por la unción y belleza de la ceremonia, 

en la que se encontró, entre otros muchos obispos, el Nuncio de Su Santidad en España, 
Renzo Fratini y el obispo de Santander, Mons. D. Manuel Sánchez Monge, que actuó como 
prelado anfitrión. 

18 màrtirs del Císter beatificats a Santander  

http://www.masdecerca.com/2015/10/un-fuerte-testimonio-de-la-vida-consagrada-en-espana-18-nuevos-martires-beatos/martiresdecobre/
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Mons. Sánchez agradeció el testimonio que suponía la elevada asistencia de fieles e invitó 
«a encomendarse a estos nuevos beatos» de la Diócesis de Santander que ahora son una 
gran patrimonio espiritual de la Iglesia. 

Durante la ceremonia se procedió a la lectura de un resumen de la vida de cada uno y su 
martirio. A continuación, cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos, procedió a leer la carta apostólica del Papa Francisco. Después se 
descubrió el cuadro de los mártires y se pasó a presentar las reliquias y objetos personales 
de los religiosos. 

Estos religiosos españoles son «de la misma talla de los primeros mártires, pues llegada 
la hora de la verdad prefirieron morir antes que traicionar su fe, el amor fue mas fuerte que 
la muerte», dijo el cardenal. Durante la homilía destacó que estos nuevos mártires invitaban 
«a perseverar en la fe», y por eso la Iglesia «trata de recordar su heroísmo, que es una 
herencia preciosa de civilización y de auténtica humanidad». Sus nombres -agregó- «no 
están escritos sobre arena, sino en el corazón de Dios». 

«El 22 de julio de 1936, un grupo de milicianos entró en el monasterio de Cóbreces», relató 
el prefecto, «pusieron contra un muro a algunos religiosos, los insultaron y simularon su 
fusilamiento. Entre el 3 y 4 de diciembre de 1936 el grupo más numerosos de religiosos fue 
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tirado al mar con las manos atadas y la boca cosida con hilo de hierro porque continuaban 
orando. Pero ellos no guardaron rencor, perdonaron a sus verdugos». Amato significó que 
«el único pecado que cometieron estos monjes fue el testimonio de una vida contemplativa 
consagrada, toda ella, al Señor y a la ayuda del prójimo necesitado». «En la dulce y amable 
tierra española había llegado la hora del anticristo», apostilló el cardenal. 

Además señaló que «estos mártires no se avergonzaron de Cristo» porque tenían la 
certeza de que «nadie les separaría del amor del Señor, y con su fe firme salieron 
victoriosos de sus enemigos». 

El cardenal Amato indicó que, hoy, estos nuevos mártires nos enseñan al resto de sus 
hermanos religiosos a «perseverar en la fidelidad» a su vocación, en la oración, y en la 
alabanza al Señor. Ellos sostienen así a la Iglesia con su sacrificio cotidiano en favor de la 

redención del mundo y de la 
edificación de la propia 
Iglesia». 

Igualmente, dijo que el 
testimonio de «estos mártires 
nos exhortan a mantener 
siempre abierta la puerta del 
monasterio a los que llaman 
en busca de consuelo o 
ayuda», continuó el prefecto. 
«Son recuerdo de la 
generosidad y se unen desde 
el cielo para cantar la Salve a 
la Virgen María. Que esta 
alabanza mariana siga 
difundiéndose en la Iglesia, 

meta gozosa de todo bautizado», concluyó el cardenal Amato. 

Los nuevos beatos son 16 religiosos cistercienses del monasterio cisterciense de 
Cóbreces en Cantabria (Diócesis de Santander) y de 2 monjas más cistercienses del 
monasterio de Fons Salutis de Algemesí, en Valencia. 

Los nuevos mártires son Pío Heredia (Álava), Amadeo García (León), Valeriano 
Rodríguez (León), Álvaro González (León), Antonio Delgado (Burgos), Eustaquio García 
(Palencia), Ángel de la Vega (León), Ezequiel Álvaro de la Fuente (Palencia), Eulogio 
Álvarez (León), Bienvenido Mata (Burgos), Marcelino Martín (Palencia), Leandro Gómez 
(Burgos), Eugenio García (Burgos), Vicente Pastor (Valencia), José Camí (Lérida), Micaela 
Baldoví (Valencia) y Natividad Medes (Valencia). 

El religioso cisterciense del monasterio Viaceli de Cóbreces, Francisco Rafael Pascual 
Rubio, ha sido el encargado de llevar a cabo el proceso de beatificación, causa que 
comenzó en 1964. En la misa de beatificación no pudo evitar emocionarse al narrar la vida 
y circunstancias en que sus hermanos mártires encontraron una muerte violenta. 

Al respecto destacó que estos mártires «eran unos sencillos monjes trabajadores del 
campo y de la quesería del monasterio y que nunca se inmiscuyeron en actividades 
políticas». Por ello, calificó de «injustas» las muertes de estos monjes y monjas que 
«murieron sin odio y perdonando a sus agresores». 
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Jornada Matrimoni i Família 
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El proper dissabte 17 d’octubre de 2015, la 
ONG Manyanet Solidari dels Fills de la 
Sagrada Família, la família del Pare 
Manyanet,  us  convidem a  participar en la 
7 jornada bianual sobre matrimoni i família 
que farem a Barcelona al col·legi Pare 
Manyanet de Les Corts. 
Aquest any, dins del sínode de la família, us 
proposem dos  temes importants al voltant 
de la família; els pares i adolescents i la 
transmissió de la fe en la família. Per tal de 
saber afrontar-los, els professors Carles 
Alsinet en l’àmbit de pedadogia i sociologia 
i en Xavier Morlans en l’àmbit de 
l’acompanyament de laics en la fe, ens 
ajudaran a afrontar-los d’una manera 
natural però creativament. Els títols de les 
xerrades ens donen pistes per on aniran; 
Enhorabona tens un fill adolescent i el 
cinema com a eina de transmissió de la 
fe en família.  
A la Jornada hi ha la possibilitat de 
compartir la fe en l’ eucaristia i també 
quedar-se a dinar prèviament apuntat. Us 
esperem a tots. 
 
Secretaria de la Jornada. 
Coordinador: P. Emili Berbel S.F. 
Lloc de la Jornada: Col·legi P. Manyanet de Les Corts  

Travessera de les Corts, 331, 08029 Barcelona (entrada Prat d’en Rull) 
Telèfons: 934394305/696656360 | Email: solidario@manyanet .org 
Web: solidario.manyanet.org 
 
 
 

 

Aportació de les dones creients a la societat i a l’Església catalanes 
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ENCUENTRO DE DOMINICAS EN BARCELONA  

 
Los pasados días 25-27 de septiembre tuvo lugar el IV Encuentro de Dominicas de España 
de menos de 55 años en la residencia de La Salle Bonanova en Barcelona, impulsado por 
el SEDEP (Secretariado de Dominicas de España y Portugal). Este año, el tema 
fundamental que se trabajó radicaba en una de las bases fundamentales de la vida 
dominicana “Comunidades que predican lo que creen”.  

El encuentro estuvo marcado por la sencillez y la fraternidad, y fue desde estos aspectos 
que se compartieron las alegrías, las dificultades y por supuesto, la vida. Para ello, el 
sábado día 26 de septiembre, después de la celebración de la Eucaristía, en un primer 
momento, las Dominicas de la Congregación Romana de Santo Domingo, hermanas Neli 
Armas, María Ferrández y María Sánchez invitaron a la reflexión a través de un taller en el 
que quisieron explicar qué es la comunidad, qué necesita la comunidad y qué aportamos a 
la comunidad. Lo interesante fue el paralelismo entre unos buenos ingredientes para el 
buen resultado “del plato”, con lo que realmente se aporta a la comunidad para construirla, 
y hacerla crecer en sinceridad, en compartir y en amor. La comunidad no se hace sola sino 
que ésta se construye con los miembros que posee, por ello no se puede esperar nada de 
fuera que desde dentro no se haya comenzado a realizar ya. Después del trabajo en grupos 
y el compartir en asamblea, realizaron un postre típico de Canarias, con harina de gofio, el 
cual quiso simbolizar la armonía de los diferentes ingredientes, cada uno distinto en su 
esencia pero que juntos resultan en un todo positivo.  

A continuación, hermana Gemma Morató, Dominica de la Presentación, realizó una 
conferencia con el título “Comunicar aquello que creemos”. Comenzó diciendo que en el 
título cabría añadir que no sólo comunicamos aquello que creemos sino que comunicamos 
lo que vivimos. Por tanto insistió en que la nueva evangelización se inicia con la credibilidad 

Comunitats que prediquen el que creuen 
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de los testimonios: se debe tener la capacidad y el deber de “saber cómo dar una 
explicación de nuestra fe, indicando a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el único salvador 
de la humanidad”. Se ha de dar ejemplo con nuestro vivir como creyentes. “Los cristianos 
tenemos la mejor de las noticias” y a veces no se sabe comunicar… “Explica de tal manera 
que al escucharte, crean” decía San Agustín. Insistió mucho en la necesidad de hacernos 
un hueco en la plaza pública, donde todos caben, pero también es importante preguntarnos 
si el mensaje que se quiere dar es inteligible, captable y comprensible para los 
interlocutores.  

Evangelizar, afirmó Morató, es sembrar y nuestro modelo es Jesús, por ello tenemos un 
papel fundamental en la sociedad, el de mediadores. Para transmitir el mensaje se han de 
tener en cuenta varios puntos: que sea adaptado, sencillo, lleno de luz y fuerza, portador 
de alegría, que cree comunión… hoy día es importante que nuestra comunicación devenga 
comunión. Finalmente, propuso la posibilidad de crear un “libro de estilo” personal para que 

la comunicación-
evangelización sea 
más clara, y marcó 
un aspecto 
importante de la II 
carta a los Corintios: 
“Creí, y por eso 
hablé, también 
nosotros creemos, y 
por lo tanto, 
hablamos”.  

La tarde del sábado 
se dedicó al arte y 
contemplación, por 
ello se visitó la obra 
maestra de Gaudí, la 
Sagrada Familia. Fue 
un momento precioso 
donde se pudo 
observar cómo el 
hombre es capaz de 
hacer una lectura de 
Dios y plasmarla con 
tanta belleza. 
Después de la visita a 
la Basílica las 

Hermanas Dominicas de la Enseñanza recibieron al grupo en su casa para invitarlas a una 
merienda-cena y realizar un rato de oración. Fue un momento muy agradable y de gran 
acogida por parte de dicha comunidad. Luego, la visita a las fuentes de Montjuïc fue un 
colofón final espléndido para un día tan aprovechado.  

El domingo día 27 también empezó con la celebración de la Eucaristía y luego se dedicó la 
mañana a la reflexión conjunta, al compartir diferentes proyectos que se llevan a cabo o 
que van a comenzar y a la evaluación del encuentro. Hna. María Ferrández, presidenta del 
SEDEP, dirigió unas palabras a todas las asistentes, animando a ser predicadoras y explicó 
el proyecto de Familia Dominicana de atención a víctimas de Trata para el año jubilar. Se 
compartió largamente sobre este tema y se aportaron distintos puntos de vista. Por último, 
se acordó que el próximo año el encuentro sea en Granada (Sor Conchi García y Sor 
Gemma Morató). 
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“SER MÉS ESGLÉSIA, SERVIR MÉS EL MÓN” 
 

Els dies 2 i 3 d’octubre s’ha celebrat, al 
monestir de Santa Maria de Poblet, el 
Congrés de Laïcat a Catalunya, amb el lema 
“Ser més Església, servir més el món”, un 
espai de reflexió, trobada i pregària. El 
Congrés ha estat organitzat per un grup de 
laics cristians, constituïts en xarxa, amb el 
nom de “Laïcat XXI”, compromesos en 
distintes parròquies, comunitats i 
moviments. 
 
Al Congrés hi han assistit més de cinc-
centes persones de les deu diòcesis 

catalanes, de Mallorca i de Menorca, i ha comptat amb la presència i acompanyament de 
l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol, l’arquebisbe d’Urgell, Mons. Joan Enric 
Vives, el bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo, el bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. 
Sebastià Taltavull, el pare abat de Poblet, Dom Josep Alegre, i distints delegats diocesans 
d’apostolat seglar. 
 
El Congrés es va iniciar el vespre del divendres, amb una vetlla de pregària, i es va 
presentar el matí de dissabte. Després, els assistents es van distribuir en vint tallers, matí i 
tarda, per tractar els tres àmbits de treball: “Cristians en el món”, “Laics en l’Església” i 
“Espiritualitat laïcal”. Alguns dels aspectes que es van treballar en els tallers van ser: “Noves 
situacions familiars, nous reptes”, “El món laboral, un espai d’experiència creient”, “Un món 
que volem diferent: compromís social i polític”, “El món de la pobresa canvia les nostres 
vides”, “Laïcat corresponsable amb missió i camí: del Concili Vaticà II a l’exhortació 
Evangelii Gaudium, del papa Francesc”, “L’Evangeli vertebra les nostres vides”, 
“Testimoniatge: ser ‘sal de la terra’ i ‘llum del món’”, “Pregària en la vida corrent” i “Mística 
laïcal”. 
 
L’Eucaristia de cloenda del Congrés va ser presidida per l’arquebisbe Pujol, el qual en 
l’homilia va subratllar que generacions i generacions de cristians havien anunciat i viscut 
l’Evangeli en la nostra terra i que ara ens 
pertoca a nosaltres fer-ho, amb alegria i 
esperança. Va citar també les paraules del 
papa Francesc en què afirma que ‘el futur de 
l’Església reclama ja des d’ara una 
participació molt més activa dels laics’ i va 
animar els organitzadors del Congrés a 
seguir treballant amb constància i 
esperança. 
 
En acabar l’Eucaristia, els organitzadors van 
llegir el manifest final del Congrés, en el qual 
afirmen que “en la nostra societat secularitzada, en la que sembla que Déu no sigui 
necessari, nosaltres, laics cristians a Catalunya, estimem aquest món i volem mirar-lo amb 
la mirada amorosa i confiada de Déu i veiem aquesta societat que ens toca viure com una 
nova oportunitat per a donar testimoni de la radicalitat de l’amor de Déu a cada home i dona 

Congrés de Laïcat a Catalunya 
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i especialment als pobres. Volem col·laborar a fer una Església més servidora del món, més 
en sortida i volem ser testimonis d’aquesta fe que portem ‘en gerres de terrissa’, i, per això, 
ens comprometem a treballar per a ser més ‘sal de la terra i llum del món’ i ajudar a què les 
nostres comunitats, parròquies, grups i moviments també ho siguin. Volem viure i 
transmetre la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist. Ajuda’ns, Senyor, a 
ser més Església per a servir més el món”. 
 

MANIFEST FINAL  
 
A 50 anys del CVII i 20 del Concili Provincial Tarraconense, i convocats per la XARXA 
LAÏCAT XXI, acompanyats per alguns dels nostres bisbes, hem compartit aquests 
dies.  
Laïcat XXI vol continuar essent xarxa, no un nou moviment, que ens ajudi a viure el 
nostre ser laics en l’Església i cristians en el món arrelats en les nostre parròquies, 
comunitats i moviments.  
A cadascú de nosaltres, personalment, el Déu de Jesucrist ens ha cridat. Cadascú 
dels que som aquí hem sentit la seva crida. Ens ha encomanat una tasca i a la vegada 
omple el nostre cor de joia i agraïment. Ara, a punt de tornar cap a casa, cap a les 
nostres comunitats, parròquies, moviments volem dir-nos tots junts que:  

 
- Aquest és el Món que Déu continua estimant, i en el que Jesucrist es va fer home 
assumint les nostres penes, els nostres límits i les nostres esperances. En la nostra societat 
secularitzada, en la que sembla que Déu no sigui necessari.  
o Nosaltres laics cristians, estimem aquest món i volem mirar-lo amb la mirada amorosa i 
confiada de Déu.  

o Nosaltres laics cristians, a Catalunya, veiem aquesta societat que ens toca viure com una 
nova oportunitat per a donar testimoni de la radicalitat de l’amor de Déu, per cada home i 
dona i especialment per als pobres.  
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o I, si perdem privilegis com a Església guanyem en radicalitat evangèlica, i per això és 
també un bon moment per a l’Església!  
 
- Ens sabem en un món on els pobres, els preferits de Déu, viuen en la injustícia i sovint 
nosaltres ens som còmplices. Som conscients de les perifèries en què viuen  
o Volem que la lluita contra la pobresa, i el rostre humà dels pobres canviïn la nostra manera 
de viure i siguin l’horitzó dels nostres compromisos i de la nostra activitat professional i 
laboral.  

o Volem que sigui centre i horitzó de la nostra vida personal i comunitària, eclesial, tot 
sabent que ens cal un món diferent i ens volem comprometre per a que sigui possible.  
 
- Però sabem que el benestar, el diner fàcil, la superficialitat han generat una altra mena de 
pobresa: la d’aquells que 
no troben sentit ni horitzó 
a les seves vides i viuen 
buits d’esperança i 
d’alegria.  
o Volem ser per a ells 
companyia i proposta fent-
nos presents en aquesta 
perifèria existencial  
 
- Les nostres famílies 
viuen els canvis accelerats 
d’aquests temps, amb 
formes i situacions diferents 
sovint no fàcils però també 
carregades d’amor.  
o volem comprometre’ns a donar resposta d’acollida càlida i de recerca conjunta tant com 
a persones com des de les nostres comunitats.  
 
- Com a lacis cristians, que vivim en el cor les “joies i esperances” de la gent amb qui 
compartim el dia a dia, sabem de la necessitat que té la nostra Església del nostre 
compromís. Ens sabem rostre de l’Església i com a membres d’ella sabem de les nostres 
contradiccions i del nostre pecat.  
o Agraïm, valorem i ens sentim en comunió amb tantes persones i institucions que viuen 
seriosament la fe i són testimoni de l’amor de Déu i el missatge de Jesús.  

o Volem col·laborar a fer una Església més “servidora del món”, més en sortida i volem ser 
testimonis d’aquesta fe que portem “en gerres de terrissa”.  

o Per això ens comprometem a treballar per a ser més “sal de la terra i llum del món”, 
nosaltres, cadascú de nosaltres i ajudar a que les nostres comunitats, parròquies, grups i 
moviments també ho siguin.  
 
- I això ens demana la valentia de plantejar-nos què sobra i què falta en les nostres vides, 
personals i comunitàries, parroquial, diocesana, dels nostres moviments per a ser realment 
rostre enmig del món de l’amor de Crist. Desfer-nos d’estructures que en el moment actual 
han perdut eficàcia o mantenim per rutina o per por del canvi.  
o Volem col·laborar a que les nostres celebracions reflecteixin l’alegria de la fe i de la vida 
comunitària, que siguin acollidores i trobin mitjans i llenguatge per a acollir aquells que ja 
no han viscut la cultura de la fe.  
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o Volem ser veu i gest 
coresponsabledel món en la 
nostra Església, assumint la 
tasca que el Concili Vaticà II 
ja ens va encomanar i que té 
l’origen en el nostre 
baptisme.  
 
- Sabem que això no serà 
possible si no vivim en el 
cor l’alegria de Crist 
ressuscitat. Cada dia, des 
de la pregària confiada, en 
el silenci i en la vida. En 
comunitat i en soledat, en 

família, en grup. En Església. És Ell qui fa possible que tornem a calar les xarxes, que 
siguem capaços de saltar a l’aigua quan l’intuïm en mig de les tempestes del nostre món, o 
en la calma del llac.  
 
o Volem tenir cura de tot allò que ens hi ajuda i ser capaços d’inventar noves maneres per 
a sentir i viure que som les sarments d’un cep que estimem i ens estima.  

o Volem viure i transmetre la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist.  
 
Senyor Jesucrist, home entre els homes i Déu: fes-nos capaços de continuar estimant 
aquest món que tu estimes, els seus homes i dones, estimant aquesta Església que ens 
has regalat, fes-nos valents i amb coratge, que tot ho fem amb amor, per a esdevenir 
nosaltres signes del teu Amor. Ajuda’ns a SER MÉS ESGLÉSIA PER A SERVIR MÉS EL 
MÓN.  
 
Poblet, 3 d’octubre del 2015 
 
 
 
 

Cristianisme i Justícia 
Crònica de l'acte d'inauguració del curs 2015-16 amb Santiago Agrelo 
 
L'arquebisbe de Tànger, Mons. Santiago Agrelo, ha estat aquest dilluns 5 d'octubre a 
Barcelona per participar a l'acte d'inauguració de curs del centre d'estudis Cristianisme i 
Justícia, on ha pronunciat la conferència “Fronteres contra els pobres: fronteres contra 
el Crist”. Gallec nascut el 1942 i missioner franciscà, Mons. Agreglo va ser nomenat 
arquebisbe de Tànger l'any 2007 i des de llavors s'ha significat per la seva defensa dels 
drets dels migrants i la denúncia de les polítiques de migració que no respecten els drets 
de les persones. 

A l'Església dels jesuïtes del carrer Casp de Barcelona, totalment plena per escoltar-ho, 
ha denunciat amb contundència la realitat que es viu a la frontera sud. "Les fronteres 
maten, encara que de vegades pretenem ignorar-ho". Mons. Santiago Agrelo és 
testimoni de com les fronteres d'Europa s'han convertit en el que ell ha qualificat com 
a "lloc de repressió i tortura per als pobres". L'Església a Tànger acull, escolta i atén 
nombrosos migrants, amb l'esperança que puguin tenir un futur millor, però amb el temor 

"Les fronteres maten, encara que de vegades pretenem ignorar-ho" 
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que en qualsevol moment poden trobar la mort. "Quan els donem la benedicció per 
seguir el seu viatge és angoixant, perquè és com si els donéssim l'última unció".  

"M'indigna que des del govern es presumeixi de política de fronteres" 

És per això que, tot i que 
reconeix que les 
fronteres no haurien de 
ser assumpte de la 
incumbència d'un bisbe, 
la veu de Mons. Agrelo 
és profundament crítica 
amb les actuals 
polítiques de migració i 
control de fronteres. "Em 
fa mal, em fereix, em 
molesta i m'indigna que 
des d'un govern es 
presumeixi de tenir una 
frontera impermeable, 
perquè a l'altra banda 
no hi ha la pesta, sinó 

homes, dones i infants". Aquestes víctimes, ha dit, són tractades pitjor que animals 
abandonats, davant d'una gran indiferència per part de la societat. Per aquest motiu cal 
obrir els ulls, trencar el silenci i denunciar la violència i la injustícia. 

Santiago Agrelo ha alertat també davant el llenguatge i els discursos que qualifiquen als 
migrants com a irregulars i els presenten com a problema i amenaça. Ningú acceptaria 
que aixequem fronteres contra els pobres, creu Agrelo, però si parlem d'amenaça, de 
problema, de por... llavors sí que ho considerem raonable. Aquesta és, segons ell, 
l'estratègia del poder,"assenyalar l'altre com qui vé a ocupar el meu lloc i disminuir el 
meu benestar". Interpel·lant als cristians, l'arquebisbe de Tànger ha recordat que "Déu 
ha optat pels pobres" i ha lamentat que dins mateix de l’església n’hi ha molts que ho 
obliden com si això fós prescindible. "Tant de bo", desitjava, "sabem estar tan a prop 
dels pobres que se'ns confongui amb un d'ells". 

Durant l'acte també s'han presentat les línies de treball que aquest curs marcaran l'activitat 
de Cristianisme i Justícia, centre d’estudis promogut pels Jesuïtes de Catalunya, que 
s’ocupa de l’anàlisi dels problemes socials i l’estudi d’una teologia compromesa amb la 
justícia, des de la realitat de les persones més vulnerables. Entre l'oferta formativa destaca 
el curs "l'Era del desànim", amb el que s'intentarà donar esperança davant el risc de caure 
en el pessimisme i la ideologia del “no hi ha res a fer”. 

Aquí podeu veure el vídeo de la conferència de Santiago Agrelo completa: 

 

http://youtu.be/ozwp_7j6BdI 

 

 

http://youtu.be/ozwp_7j6BdI
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Clausura del V Centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús 

Josep Otón, doctor en història i estudiós de l’espiritualitat obrirà, amb la seva conferència 
“La recerca espiritual en la societat postmoderna”, un seguit d’actes culturals i musicals que 
han de girar sobre el lema “la interioritat habitada. El testimoni de Teresa de Jesús”, en el 
V Congrés d’Espiritualitat que se celebrarà al Santuari de Santa Teresina de Lleida del 23 
al 25 d’octubre. 
Prèviament hauran inaugurat el congrés el delegat del carmelites descalços a Catalunya i 
Balears P. Àngel Briñas; el P. Miguel Márquez, responsable de la Província Ibèrica; Mons. 

Salvador Giménez Valls, bisbe de Lleida, i el P. 
Agustí Borrell, vicari general del Carmel 
Descalç. El programa contempla, entre altres, 
les intervencions de Joan Viñas, exrector de la 
Universitat de Lleida; el jesuïta Jesús Renau;  el 
carmelita Javier Sancho, director del CITeS 
d’Àvila; Laia de Ahumada, escriptora; Anna Boj, 
carmelita descalça, i del propi Agustí Borrell, 
biblista, que el darrer dia tancarà les 
intervencions dels conferenciants. 
A la vegada, oferiran el seu testimoni  diferent 
convidats com ara Ignasi Miranda, periodista; 

Ana Ludevid i Immanuel Elgström, del grup musical Cor Nou; Octavi Vilà, monjo de Poblet; 
Joan Maria Mayol, monjo de Montserrat; Anna Almuni de la Institució Teresiana; Jordi Lloret 
del Carmel Seglar; Victòria Molins, teresiana… 
Pel que fa a la part més lúdica, hi haurà tres activitats musicals: “Si Teresa de Jesús volviera 
hoy”, el musical basat en el llibre de Victòria Molins; “Morando” recital poètic-musical sobre 
“Las Moradas” de santa Teresa, i un festival  de cançó teresiana a càrrec de Cor Nou i del 
cantautor Lluís Platero. 
L’Eucaristia de clausura a Catalunya del Congrés i de l’any del V Centenari del naixement 
de Santa Teresa de Jesús estarà presidida pel bisbe de Lleida, Mons. Salvador Giménez 
Valls. 

Congrés d’Espiritualitat: “La interioritat habitada” 
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Divendres 16 d’octubre, a les 20.30h, oferirà un concert solidari a la Basílica 
de Santa Maria del Mar de Barcelona 
 

Amb els recursos que s’obtinguin de les entrades, que es poden adquirir a la mateixa 
Basílica, als centres d’El Corte Inglés o a www.elcorteingles.es, Càritas Diocesana de 
Barcelona oferirà primeres ajudes bàsiques a les persones refugiades que arribin a 
Catalunya 

 

Montserrat, octubre de 2015. El proper divendres 16 d’octubre, a 2/4 de 9 del vespre, 
l’Escolania de Montserrat oferirà un concert solidari pels refugiats a la Basílica de Santa 
Maria del Mar de Barcelona. Amb els recursos que s’obtinguin del concert, Càritas 
Diocesana de Barcelona –que és organitzadora de l’acte, juntament amb la Basílica de 
Santa Maria del Mar i l’Escolania, que compta amb el patrocini d’El Corte Inglés i la 
col·laboració de Blanquerna-Universitat Ramon Llull- oferirà a les persones refugiades que 
arribin a Catalunya primeres ajudes bàsiques i les acompanyarà en el seu procés 
d’integració, donant-los una atenció individualitzada amb l’objectiu de millorar-los les 
condicions de vida. 
 
Les entrades per al Concert solidari pels refugiats es poden adquirir a la mateixa Basílica, 
als centres d’El Corte Inglés o a la web www.elcorteingles.es. El preu és de 25€ per a les 
generals i de 50€ per a les primeres files. Les institucions o particulars que vulguin fer 
aportacions a la Fila 0 del concert tenen a la seva disposició un número de compte de La 
Caixa (Càritas): 2100 1089 71 0200077567. 
 
L’Escolania realitza cada any un concert solidari per alguna entitat. En aquest curs, el 
concert previst és el 30 d'octubre a Sabadell, a benefici de Mans Unides. Però, en aquest 
cas, davant el drama dels milers de refugiats que vénen a Europa per fugir de la fam i de la 
mort que la guerra els pot comportar, i tal com ha demanat el Papa Francesc, l'Escolania 
ha pensat que la millor manera d’ajudar-los era cantant per a ells. 
  
En altres ocasions, l’Escolania ha cantat per a la Fundació Arrels, per al Centre Obert Joan 
Salvador Gavina, per a la Fundació Enriqueta Villavecchia -dedicada als infants i joves amb 
càncer-, per als damnificats pels terratrèmols d’Haití o amb Intermón-Oxfam per ajudar a 
situacions de pobresa a l’Àfrica. 
 
El Concert solidari pels refugiats serà dirigit per Llorenç Castelló, acompanyat a l’orgue per 
Mercè Sanchís. També intervindrà un grup d’antics escolans joves, que cantaran tres peces 
amb l’Escolania. 

L’Escolania canta pels refugiats 

http://www.elcorteingles.es/
http://www.elcorteingles.es/entradas/conciertos-y-festivales/entradas-concert-solidari-refugiats-barcelona-00000853N00000853n00000851S
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La consellera de Governació lliurarà el guardó, en reconeixement “al seu lideratge en 
el diàleg interreligiós, la seva dinàmica inclusiva i la promoció de la dona” 
 
La titular del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, lliurarà 
dijous, 8 d’octubre, el V Memorial Cassià Just, a l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós (AUDIR). El guardó, una cal·ligrafia de l’artista Oriol Miró, serà recollit pel 
president i el director de l’entitat, Jaume de Marcos i Francesc Torradeflot, respectivament. 
 
L’acte tindrà lloc a les 19.00 hores a l’auditori del Palau de la Generalitat i, com es habitual, 
comptarà amb l’assistència de representants de les diferents confessions religioses avui 
presents a Catalunya. 

A més de la consellera, intervindran l’acadèmic Daniel Giralt-Miracle, en la seva qualitat de 
membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa (CADR); així com el caputxí Joan 
Botam, fundador del Centre Ecumènic de Catalunya, i el jesuïta Xavier Melloni, també 
membre del CADR, que oferiran sengles glosses de l’entitat guardonada. El director general 
d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, llegirà el veredicte. 
 
L’Audir, entitat catalana aconfessional, va crear i coordina la Xarxa Catalana d'Entitats de 
Diàleg Interreligiós, que aplega divuit entitats i grups interreligiosos estables de l'àrea 
territorial de llengua catalana (Catalunya, País Valencià, Mallorca, el Rosselló i Andorra). 
Edita la revista Dialogal, va impulsar el Parlament de les Religions del Món i organitza el 
Parlament Català de les Religions. Una de les aportacions recents de l’AUDIR ha estat 
l’actualització del Diccionari de les religions.  
 
El jurat ha seleccionat, d’entre les dotze propostes rebudes, les candidatures a favor de 
l’AUDIR presentades simultàniament pel Centre Ecumènic de Catalunya i pel jesuïta Xavier 
Melloni. El veredicte ha estat fonamentat en els tres valors següents: la coordinació i 
promoció d’entitats locals a través de la Xarxa Catalana d'Entitats de Diàleg Interreligiós; la 
dimensió inclusiva, en associar persones de totes les creences i conviccions i en promoure 
el coneixement i el respecte mutus; i el paper de les dones en el diàleg interreligiós, tant en 
la reflexió com en la composició de la junta directiva i l’activitat del grup de dones. 
 
Els membres del jurat han estat la consellera Meritxell Borràs; el director general d’Afers 
Religiosos, Enric Vendrell; el president del Consell Assessor per a la Diversitat 

L’Associació Unesco per al Diàleg Religiós rebrà dijous el premi 
Cassià Just que atorga la Generalitat 

http://www.audir.org/
http://www.audir.org/es/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32
http://www.audir.org/es/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32
http://www.parliamentofreligions.org/
http://www.audir.org/es/parlaments-de-les-religions/parlament-catale-les-religions-mainmenu-47
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Religiosa, Francesc Torralba; la directora de l'Observatori Blanquerna de comunicació, 
Religió i Cultura, Míriam Díez Bosch, i el president de la Comunitat Jueva Progressista Bet 
Shalom, Jai Anguita. 

El Memorial Cassià Just, creat l’any 2010, és un  homenatge públic a les persones, les 
entitats o les institucions que destaquen per la seva aportació a la construcció d'un espai 
comú de respecte a la llibertat religiosa, de pensament i de foment del diàleg i la convivència 
de la pluralitat d’opcions religioses. Cassià Maria Just, abat del Monestir de Montserrat de 
1966 a 1989, és un referent en humanisme, acolliment i solidaritat en favor de les persones 
més necessitades.  
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ACTE: La consellera lliura el V Memorial Cassià Just de la Generalitat a l’Associació 
Unesco per al Diàleg Interreligiós (Audir) 

DIA: 8 d’octubre de 2015 
HORA: 19.00  
LLOC: Auditori del Palau de la Generalitat 

Plaça Sant Jaume. Barcelona 

 

 
 
 
“La Cartoixa de Montalegre: 1415-2015. La Província Cartoixana de Catalunya” 

Durant els dies 29, 30, 31 d’octubre i 1 de 
novembre de 2015, se celebrarà a 
Barcelona, a l’Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona (c/ Diputació, 231), el 
34è Congrés Internacional sobre la 
Cartoixa: “La Cartoixa de Montalegre: 1415-
2015. La Província Cartoixana de 
Catalunya”. 

La Cartoixa de Santa Maria de Montalegre, 
(Tiana (Maresme), celebra enguany el 6è centenari de la seva fundació. Al llarg d’aquest 
temps ens ha tramés un important llegat cultual de gran valor patrimonial, molt poc conegut 
i estudiat. 
Per aquest motiu, el XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa de Montalegre, pretén 
de manera singular celebrar l’efemèride tot posant a la disposició dels especialistes i de la 
societat en general el fruit dels últims estudis i investigacions científiques sobre la seva 
història, carisma, arquitectura, arts plàstiques, literatura, música, etc., per tal de permetre 
un millor coneixement i la valoració d’aquest gran monument i la del treball intel·lectual i 
espiritual dels seus monjos. 
Completaran les sessions científiques la presentació de temes sobre el carisma i 
l’organització de l’Orde Cartoixà, així com la dels darrers estudis sobre la Província 
Cartoixana de Catalunya (1393-1835), en especial els dedicats a les Cartoixes de Sant 
Jaume de Vallparadís (Terrassa) i de Sant Pol de Mar, les quals, en unir-se en 1415 llurs 
comunitats, donaren lloc a la fundació de la Cartoixa de Montalegre. 
El programa inclou la visita comentada a les cartoixes de Montalegre i d’Escaladei. 
 
Per més informació contacteu amb Mariona Sagués, Ajuntament de Tiana al telèfon 93 395 
50 11  o al  c/e: cultura@tiana.cat 
| Per consultar el programa cliqueu aquí | 
 

XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa 

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/2015/07/22/xxxiv-congres-internacional-sobre-la-cartoixa-%e2%80%9cla-cartoixa-de-montalegre-1415-2015-la-provincia-cartoixana-de-catalunya%e2%80%9d/
mailto:cultura@tiana.cat
http://www.diba.cat/documents/540797/0/Programa+Congres_072015.pdf/d6401556-2b7d-4286-8b2b-aa064065fc6c
http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/tribunadarqueologia/files/2015/07/cartoixa.jpg
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Us recordem el recés Fam i set de Déu 
del proper dissabte dia 10 
amb Marcel Capellades. 

Si us voleu quedar a dinar i encara no heu 
avisat, feu-ho de seguida. 
 
Cordialment, 
conxa adell i cardellach 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 

 
També la conferència sobre refugiats 
el proper dijous dia 8 
amb Pablo Tosco, Fotògraf i membre d’Oxfam Intermón 
al Casal Loiola, Balmes 138, 
a les 19.30 de la tarda. 

 
 
 

 

Celebració de l’Esperit d’Assís 
 
A la cripta de l’església de Pompeia 
(Av. Diagonal, 450 de Barcelona) 
 
Organitza: Família Franciscana de Catalunya 
 
Dimarts 27 d’octubre de 2015 
a les 19:30h. 
 

Recés i conferència 

Celebració de l’Esperit d’Assís 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Encuentro de religiosos y religiosas jóvenes 
Salamanca, 5 - 7 diciembre de 2015 
 
Inscripción en CONFER 
 
Para la inscripción os podéis dirigir a la Sede de CONFER, c/ Núñez de Balboa, 115 bis. 
Madrid. Teléfono 91 5193635 (extensión 104) o bien al correo electrónico 
sec.secretariag@confer.es .  
 
Para más información a la extensión 108 o al correo electrónico 
secretariageneral.ad@confer.es  

 
 

Trobada de religioses i religiosos joves 

mailto:sec.secretariag@confer.es
mailto:secretariageneral.ad@confer.es
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Juan Rubio | octubre 6, 2015 

No es justo. Lo siento, pero no puedo callar. Las 
relaciones entre Cataluña y  Andalucia en 
general, y particularmente en lo eclesial, se han 
ido rompiendo por intereses centralistas y 
maniobras ignominiosas. ALGUIEN SE HA 
ENCARGADO DE QUE SE DEN LA ESPALDA 
QUIENES ANTES SE MIRABAN CARA A 
CARA. Y lo he comprobado antes y después del 
27S, y lo he venido observado en la Iglesia desde 
hace años. Andalucía, tierra con ocho provincias, 
87.000 metros cuadrados y 8 millones de 
habitantes, con una rica historia, en la que uno de 
sus capitulos no puede borrar sus vinculos con 
Cataluña, ESTA SIENDO ENGAÑADA POR 
ESBIRROS DEL FRENTISMO, que han 
desdibujado, en lo que se refiere a Cataluña, algo 

que dice nuestro himno,  queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz, que a los 
hombres, alma de hombres les dimos. No llego a entender que lo que fue LA NOVENA 
PROVINCIA ANDALUZA, se haya convertido en UNA PALABRA que, al pronunciarla, 
IRRITE A QUIENES TANTO ANTES LA VALORARON Y QUISIERON. Hemos sido victimas 
de ese IMAGINARIO COLECTIVO que ha hecho crecer el odio entre los pueblos. Tiene 
nombre y apellidos, pero mejor callar.  URGE RECONSTRUIR LOS LAZOS HUMANOS, 
PESE A QUE LOS POLITICOS ABONEN LA RUPTURA, aliándose a la Iglesia, 
aplaudiendo Tedeum, con opiniones que salen de las visceras y con mentes que se niegan 
a, por lo menos, saber, entender y comprender. Después, lo que se opine, hay que 
respetarlo, pero primero, saber. . 

Acabaron las elecciones y, como andaluz, cuya familia ya hace muchos años, vive, trabaja, 
lucha y goza en la catalana terra, me duele en el alma, la imagen que  se ha ido dando 
desde el centralismo madrileño a las tierras del Sur. Curiosamente, quienes nos estan 
llevando al olvido y la ruina no son los catalanes, sino los politicos del PPSOE que se 
cargaron al Partido Andalucista con argucias indignas.  Se nos ha sustraído el derecho a 
la información seria, profunda y real de una tierra que siempre buen apreciada, 
querida y valorada aquí. Sin embargo en estos años en los que en Cataluña se ha venido 
trabajando con sangre sudor y lagrimas para  dejar oír su voz y explicarse, se nos ha robado 
el derecho a saber. Los culpables son los políticos que han controlado lo que se debe saber 
de Cataluña, mientras robaban e ignoraban el alma de esta tierra andaluza que, desde el 
siglo XIX quiso ser libre e independiente, pero una aristocracia absentista, un proletariado 
ignorante y una tierra , granero de votos de izquierda, machacaron el andalucismo llevando 
a sus lideres a los Juzgados como hicieron con Pacheco y otros . Ahora se han puesto rojos 
viendo como el dinero de los parados ha sido robado para fiestas y orgias. Y nadie se atreve 
a levantar la alfombra.. Es una lastima que en los kioscos de prensa puedan 
comprarse  periodicos de otras comunidades autónomas, que un periodico andaluz 
sea de propiedad vasca, y que ningun medio de comunicacion  de Cataluña pueda 
adquirirse. Es injusto que lo que se llamaba la NOVENA PROVINCIA, hoy no sepa lo que 
pasa en la tierra que dio trabajo a los andaluces en los años sesenta, en aquella tierra que 
les abrio horizontes, en aquella tierra que les devolvió la dignidad con un trabajo y con un 
modo de vida y que , mas tarde, parte de aquellos emigrantes, volvió a Andalucia y vivio 
una feliz jubilacion. Pero la amnesia, la dictadura de la información centralista y el 

Cataluña y Andalucia. Si no hablo, reviento… 

http://blogs.lavanguardia.com/atrio/author/juanrubiofernandez/
http://blogs.lavanguardia.com/atrio/2015/10/06/cataluna-y-andalucia-si-no-hablo-reviento-45565/
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griterío, han hecho, desgraciadamente de Andalucia una tierra en la que lo catalán no 
se entiende, se desprecia y se calumnia 

Y lo digo con lastima, pues , LO CONFIESO, porque ya estoy HARTO. Lo dice alguien que 
aprecia, valora y ama Cataluña, que tiene grandes amigos en aquella tierra, que  no esta 
de acuerdo con postulados soberanistas radicales y viscerales, pero que HA HECHO UN 
ESFUERZO POR SABER Y COMPRENDER. LO DICE ALGUIEN QUE, CUANDO VIAJA 
A CATALUÑA, LEE NOVELAS EN CATALAN Y GOZA DE SU RIQUEZA. Y lo digo desde 
esta tierra andaluza a la que quiero y de la que hablaba Machado en sus ultimos 
versos. Este cielo azul, este sol de la infancia, tan querido.  

Os cuento una confidencia. PERDONAD, pero estoy harto. El 25 de septiembre de 1962 
tenia yo cuatro años. En aquellos días de la historica inundación, solo recuerdo los brazos 
de un bombero sacandome en volandas de  la casa de mis abuelos en Sabadell. 
Despues…en mi biografía, hay años sueltos con residencia en aquella tierra. Lo digo para 

que se sepa Quiero a Cataluña y me duele 
que ahora, con 57 años, escuche las 
barbaridades sobre Cataluña en mi tierra 
amada y querida de Andalucía. Y  duele que 
AHORA ni aqui ni alli se haga un esfuerzo 
de conocimiento mutuo 

Perdonad si me alargo, pero he tenido que 
decir esto antes, para poder resumir ahora, en 
cinco puntos LA IMPORTANTE LABOR DE 
LA IGLESIA EN CATALUÑA para con quienes 
allí fuimos. Nunca he visto una tierra tan 
generosa y hospitalaria como Cataluña, 

zaherida por la amnesia partidista. No me duelen prendas. Estoy harto de que a los 
andaluces se nos haya manipulado y se nos haya vuelto en contra de aquella querida tierra. 

Alli pude descubrir una Iglesia acogedora, abierta, alejada de la iglesia andaluza, tan 
pegada al poder de la Dictadura. Allí descubrí , gracias a laicos, religiosos, religiosas y 
sacerdotes, la valentía de una Iglesia que nos daba acogida, mirándonos cara a cara, 
no como emigrantes, sino como cristianos de cuerpo entero 

Allí pude aprender que la Iglesia no es UNICA sino UNA. Pase  muchos días en varias 
veces en Monserrat y en otros muchos lugares de la geografía eclesiástica catalana. Hace 
un mes compartia con catalanes sus ansias y sus deseos.  Allí aprendi LA UNIDAD  en la 
diversidad. No solo había curas obreros, sino también curas bien preparados 
intelectualmente. Omito nombres, pero aquella riqueza he de manifestarla 

Allí supe de una Iglesia que, como decía el cardenal Jubany y el gran obispo Carreras , 
necesitaba templos para los que llegabamos, pero que debíamos construirlos a la par que 
se construia la comunidad. Entrelazados, juntos y aprendiendo. Algún día habrá que 
escribir sobre el enriquecimiento mutuo que se produjo en las comunidades 
parroquiales del Valle deLLobregat. 

ALLI APRENDI LA HISTORIA DE CATALUÑA., LA RIQUEZA DE SU LENGUA, 
LITERATURA, ARTE, POESIA. Y DE SU APERTURA DE MENTE 

Alli me sentí acogido. La politia entonces se volcaba con los que llegábamos a traves de 
la  red de asociaciones dedicadas a la acogida de los que aterrizábamos, expulsados de un 
Sur en manos de caciques y de señoritos de tomo y lomo. 

Me duele ahora, la vision que hay en la Iglesia andaluza, que , sin conocimiento 
alguno y despreciando el pasado , olvida 
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ME DUELE QUE  

El episcopado andaluz haga bloque centralista, olvidando que un obispo de 
Cataluña,Buxarrais, ha sido uno de los mas grandes obispos que el Sur ha tenido. 

El clero, ignorante, no quiera saber y opine tan sectariamente del tema catalán 

La politica de los  partidos centralistas hayan abonado el campo para la trinchera 

Que en la Iglesia andaluza no se haya hecho nada para acercarse, como se hizo 
entonces, a los muchos andaluces que allí viven 

Que se desprecie, con poco estilo evangelico, todo cuanto dice y hace el Episcopado 
de la Tarraconense. 

No es justo y alguien debería hacer algo para que en Andalucia , aunque también 
últimamente en Cataluña, vuelva la sensatez y, como termina nuestro himno , esta tierra 
¡Sea por Andalucía libre, España y la Humanidad! 

Perdonad si a alguien he ofendido, pero NO PODIA CALLAR, aunque TAMBIEN 
CATALUÑA DEBIERA ENTENDER LAS CAUSAS DE ESTA IRRITACION ABSURDA.  
 
 
 
 
Des del SAF us fem arribar la invitació a l'acte de presentació que tindrà lloc al 
 
Museu d’Història de Barcelona · MUHBA, sala Martí l’Humà 
dimecres 28 d’octubre de 2015 a les 19:00 h 

Els dies 5 i 6 de setembre de 2014 el SAF va 
organitzar, amb la col·laboració del Museu 
d’Història de Barcelona, les jornades 
L’Església a Catalunya durant la guerra de 
Successió, una activitat que s’emmarcava 
dins els actes de celebració del Tricentennari 
de 1714. Les jornades foren un espai comú 
d’aportacions i reflexió entorn del paper que 
va desenvolupar l’Església al llarg de la 
guerra de Successió: el seu posicionament, 
les seves vivències i alguns dels seus 
protagonistes; i a on hi destacaren les noves 
aportacions sorgides des de l’àmbit dels 
arxius de l’Església. 

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. 
 
Com diu l’historiador Ignasi Fernández Terricabras, autor de la introducció d’aquestes 
actes, a la pregunta de quin va ser el paper de l’Església catalana en el conflicte (pregunta 
de sortida d’aquestes jornades), els diferents ponents i participants, autors d’aquestes 
actes, proposen diferents respostes “amb uns criteris historiogràfics moderns, examinant 
no només, com era tradicional, la postura de la Santa Seu o de l’episcopat, sinó també la 
de diferents ordes religiosos, masculins i femenins, i les vivències bèl·liques dels sacerdots 

Invitació a la presentació de les Actes "L'Església a Catalunya durant 
la guerra de Successió" 
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i dels feligresos de Barcelona. Fan així, al meu entendre, una de les aportacions 
científiques més atractives de les moltes que ens deixarà, en l’àmbit de la 
investigació històrica, la commemoració de l’11 de setembre de 1714”. 

Us hi esperem! 
 
 
 

RECÉS MULTIGENERACIONAL 

Rafael Abós, Glòria Andrés, Jaume Casassas (EIDES)  
 
Per a famílies, parelles amb o sense fills (adolescents, infants...) amb propostes de treball 
individualitzades i en grup, amb els Exercicis Espirituals com a rerefons.  
-- Dues possibilitats: 31 oct - 01 nov. / 16 - 17 abr. 

SEMINARI D’EXERCICIS: EL “MAGIS”, RADICALITAT O VOLUNTARISME? 

EIDES (CJ) i Cova Manresa 
Profs: Pere Borràs, sj., Carles Marcet, sj., Anna Pitarch, Josep Rambla, s.j. i Francesc Riera, sj.  
Partirem del concepte ignasià “Magis” per valorar-ne virtuts i possibles perills, tot reflexionant sobre 
el Rei Temporal i la Contemplació per Assolir Amor. Des d’aquí ens fixarem en l’elan propi d’altres 
textos vertebradors: Principi i Fonament, Tercer Exercici i Quart dia de Segona Setmana, etc. 
Combinarem exposicions magistrals, estudi personal, pregària, treball en grup, posta en comú.  
-- 26 (19 h.) - 31 (10h.) desembre. 

LIDERATGE INSPIRAT EN L’ESPIRITUALITAT IGNASIANA 

Profs: Pere Borràs, sj, Carlos Losada i Josep M. Lozano 
Atesa la demanda cada cop més necessària de formació per al “lideratge”, la Cova de St. Ignasi, 
ofereix un programa que, amb l’encuny ignasià i immersos en aquest “lloc sant”, prepari per al 
lideratge, lideratge per a la missió, com el mateix Ignasi va saber fer amb els seus companys.  
En col·laboració amb ESADE, JESUÏTES EDUCACIÓ i CRISTIANISME I JUSTÍCIA (EIDES) 
-- dijous 11 febrer (16 h.) a dissabte 13 (16 h.) / 03 a 05 març (mateix horari) 

ENNEAGRAMA: EINA PER AL DESCOBRIMENT I CREIXEMENT PERSONAL 

Profs: Josep Lluís Iriberri, sj i equip 
L’Enneagrama és un pont entre la psicologia i les plataformes psico-espirituals de les tradicions més 
antigues. L’objectiu és treballar la nostra personalitat, descobrir camins de coneixement propi i dels 
altres, així com millorar la nostra interrelació. Inclou presentacions y discussions de la teoria, 
exercicis individuals y en grup, i identificació d’enneatipus a través de personatges de pel·lícules.  
-- 23-25 oct / 06-08 nov / 27-29 nov. 

QUAN HOM VA ARRIBANT ALS 65, 70... ANYS 

L’art d'assumir creativament els penúltims i els últims trams de la vida (Curs Internacional d’un mes 
de durada) 
"Oportunitat" important a l’Inici d'una època creativa i plena de possibilitats. Una època de 
"densitat" que ens ensenya a esperar i acollir amb plenitud el Misteri del Déu de la Vida. Una època 
que no es pot improvisar, ni viure a la defensiva. En el "lloc sant" de la Cova de St. Ignasi, s'ofereix un 

La Cova de Manresa 
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temps per preparar-se, reflexionar i acollir la Tercera Edat, des de la pedagogia ignasiana del "sentir i 
gustar”. 
(Demaneu Programa) 
-- 25 setembre - 24 octubre 2016 

 
RECORDEU TAMBÉ: 
 

 “AL TEU AIRE”: UNS DIES DE RECÉS, PREGÀRIA, SILENCI...  

 octubre 16-18 (F. Riera, sj.) /  novembre 17-23 (J. M. Bullich, sj.) /  desembre 04-08 (J. M. 
Bullich, sj.) /  gener 26-01(feb) (L. Magriñà, sj.) / febrer 12-14 (L. Magriñà, sj.) /  abril 15-17 (F. 
Riera), sj.) /  abril 26-02 (maig) (C. Marcet, sj.) 
 

 PREGÀRIA PROFUNDA 
Impartit: Xavier Melloni sj. i equip. / grup A: 23-25 oct - 19-21 feb. / grup B: 13-15 nov - 11-13 
març (en castellà) / grup C: 15-17 gen -  06-08 maig 
 

 DISSABTES DE PREGÀRIA CONTEMPLATIVA 
 

Equip Comunitari de la Cova / Oportunitat de meditar segons el camí de la pregària 
contemplativa, de 10:30 a 17:30. Cal anotar-se prèviament i arribar a les 10. La Casa oferirà pa 
i fruita al migdia. Qui vulgui, pot dur-se el propi menjar complementari. / 10 oct. / 07 nov. / 12 
des. / 23 gen. / 27 feb. / 19 març / 16 abr. / 14 maig 
 

 RECÉS D’INICIACIÓ A LA MEDITACIÓ ZEN I LA CONTEMPLACIÓ 
Pedro Vidal / Un camí pràctic, viu i actual de maduresa humana, inspirat en el zen japonès, en 
Sant Joan de la Creu i St. Ignasi de Loiola, que ens permeti viure una trobada interior i exterior. 
/ 02-04 oct. 
 

 PRACTICANT LA CONSCIÈNCIA PLENA 
Asun Puche / La pràctica de la consciència plena (mindfulness) ajuda a estar present a allò que 
succeeix en el nostre interior i al voltant nostre, permetent un espai que facilita l’acció en lloc de la 
reacció. /  16-18 oct. 
 

 ESCRIPTURA D’INTERIORITZACIÓ: VIATGE DE DESCOBERTA PERSONAL 
Conxita Tarruell i Miquel González / Eines per trobar el nostre ésser més profund per mitjà de 
l’escriptura i amb exercicis físics i mentals de concentració, atenció, respiració, relaxació i 
energia. /  21-22 nov. (es pot arribar dv. tarda) 

 

 
Informació i Inscripcions: 08241 Manresa – 93 872 04 22 - www.covamanresa.cat - info@covamenresa.cat 

 
 

 

http://www.covamanresa.cat/
mailto:info@covamenresa.cat
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Innovació sí, però sabent per a què!  
 El món educatiu no és indemne a les modes ni a les paraules que esdevenen talismà en 
un determinat moment. Aquests fenòmens són com un potent vernís que cobreix la realitat 
i que, a cop d’ull, no ens permet de distingir allò que és valuós d’allò que només són meres 
ocurrències o noves versions del mateix.  
Amb la innovació educativa i amb la innovació escolar està passant una mica això. De cop 
i volta, la paraula innovació és la resposta a tots els mals i a tots els problemes 
educatius: el fracàs escolar, l’abandonament, la manca d’excel·lència, la manca d’alumnat, 
la qualificació del professorat...  
No discutirem la importància de la innovació com a procés que implica canviar 
quelcom per assolir una millora. Però això no té res de màgic o de miraculós ni, posats 
a dir, és res de nou en el món de l’educació. Renovació pedagògica, canvi educatiu, 
reformes educatives, revolució pedagògica... són termes que acompanyen la història de 
l’educació. També avui ens cal innovar o seguir innovant. Hi ha molts perquès que 
expliquen aquesta necessitat, fins i tot una certa urgència en la innovació, però allò que és 
fonamental abans d’emprendre cap innovació és saber per a què innovarem. Quina és la 
finalitat de la innovació, que és allò en el que volem millorar?  
Tal com hem insistit en parlar de tecnologia educativa, no es tracta de tecnologia sí o 
tecnologia no, sinó de tecnologia per a què. Amb la innovació passa el mateix. Innovar per 
innovar no consolida res: passat l’efecte de la novetat potser no quedarà res. Es tracta 
d’innovar –canviar- per assolir una millora determinada que cal pensar abans del 
propi canvi. Des de l’Escola Cristina de Catalunya hem anat treballant diferents aspectes 
de la innovació, proposant processos i formes de treball per dissenyar i promoure 
innovacions als centres, noves metodologies didàctiques, usos educatius de la tecnologia, 
noves eines de treball...  
Enguany, ateses les circumstàncies descrites, volem reforçar aquesta línia de treball amb 
diferents propostes.  
 
Jornada d’innovació educativa: Podem innovar a la nostra escola?  
Estem preparant una jornada amb aquest títol per al proper dijous 5 de novembre. Serà 
una jornada de tot un dia on intentarem traçar una panoràmica del què, el perquè i el 
com de la innovació escolar avui als nostres centres.  
L’objectiu és ambiciós, però voldríem dibuixar un marc de referència per tal d’ajudar que 
cada institució i cada centre trobi camins d’innovació i millora adients a la seva situació i 
necessitats específiques.  

Fundació de l’Escola Cristiana informa 569 [5.10.2015] 
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Al final de la jornada es presentarien noves proposes de la l’Escola Cristiana per seguir 
treballant en aquesta direcció i es recordarien aquelles que ja estan en marxa.  
Properament en tindreu més informació.  
 
Una línia d'innovació educativa accessible: currículum local – currículum mòbil 
(Seminari Permanent de Gestió de Xarxes Escolars – Fundacions i equips de 
titularitat)  
Tal com s’ha anunciat a les institucions titulars d’escoles cristianes, la primera sessió del 
seminari d’aquest curs escolar, programada per al proper dijous dia 15 d'octubre, estarà 
precisament dedicada a conèixer i valorar una proposta que pot esdevenir una línia 
d’innovació accessible per a tots els centres i basada en el currículum local i l’ús de 
les tecnologies mòbils.  
Es tracta d’una proposta que –impulsada per Narcís Vives, d’Itinerarium- integra 
tecnologia, educació ambiental i aprenentatge servei a través del treball 
interdisciplinari per projectes) i que pot proporcionar als centres una major visibilitat, 
presència i vinculació amb el seu entorn immediat.  
El Seminari Permanent de Gestió de Xarxes Escolars és una iniciativa iniciada el curs 
2011-2012 -enguany n’endeguem el cinquè curs-, adreçada prioritàriament als equips 
responsables de xarxes d’escoles (equip de gestió, equips de fundacions, equips de 
titularitat...) Pretén reflexionar i intercanviar experiències de les diverses xarxes d’escoles 
cristianes sobre qüestions d’interès mutu.  
Les convocatòries s’adrecen als responsables de les institucions titulars. Si algú en 
necessita més informació, es pot posar en contacte amb Anna Carreras 
(acarreras@escolacristiana.org). 
 
 
 

 El papa Francesc ha aprovat una reforma de les nul·litats matrimonials que entrarà en vigor 
el 8 de desembre. L'objectiu és guanyar agilitat i rapidesa en uns processos que sovint són 
llargs i pesats. Què és una nul·litat matrimonial? Quins canvis ha introduït el papa? “Signes 
dels temps” entrevista Simó Gras, jutge del tribunal metropolità de l’arquebisbat de 
Tarragona. 

Signes dels temps a TV3: “Nul·litats matrimonials” 

mailto:acarreras@escolacristiana.org
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Altres temes: 
- Presentació del projecte “L’Església que surt”, del bisbat de Solsona, per acompanyar 
persones que passen moments de dificultat. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Salvador de Vilanova de Prades. 
- Espai “Any de la Vida Consagrada”: Jesús Sans, carmelita descalç. 

 

Data: 11 d’octubre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

    OCTUBRE | 2015 
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 
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