
  
 

 
 

 

 

Barcelona, 15 d’octubre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       
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El Seminari Conciliar de 
Barcelona és l’escenari de la 
73 assemblea general de 
l’URC, convocada el 14 
d’octubre de 2015, en la què 
participen les superiores i els 
superiors majors i, en alguns 
casos, les delegades i els 
delegats permanente o 
ocasionals. 
L’assemblea general s’inicia 
amb la celebració de 
l’eucaristia, presidida pel P. 
Màxim Muñoz, president de 
URC. Els textos litúrgics 

propicien que l’homilia centri la seva reflexió sobre l’amor de Déu alhora que sobre la 
denúncia profètica, concretada en quatre punts: a) el legalisme. Exigeixen el que no 
practique. Feta la llei, feta la trampa; b) la vanitat, que busca ser sempre els primer, i que 
copincideix amb el que el Papa anomena mundanitat espiritual; c) la hipocresia, que 
presenta una aparença intatxable, com sepulcres blanquejats, que viuen una doble vida; d) 
el judici dels altres. Exigir als altres el que ells no fan. Es tracta, des de la perspectiva de 

 73 

73 assemblea general de l’URC 

Celebració eucarística 

mailto:sec.general@urc.cat
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Jeús, d’anar a l’essencial, que ens invita a una entrrega il·limitada. Els cants i el ritme pausat 
de la litúrgia afavoreixen un clima de participació i d’interioritat. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ordre del dia comença puntualment, segons l’horari previst, a la Sala Sant Jordi. El P. 
Màxim Muñoz fa l’obertura, el text de la qual reproduïm aquí íntegrament. 

Paraules de benvinguda 
 
Benvolguts i benvolgudes 
  
Sigueu benvinguts a aquesta 73a Assemblea General de la Unió de Religiosos i Religioses 
de Catalunya. La celebrem en un context eclesial i social ben intens, complex i estimulant.  
  
En primer lloc vull referir-me a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 
27 de setembre. Unes eleccions sens dubte de gran transcendència, ja que, com afirmaven 
els nostres Bisbes en la nota que van fer al respecte "aquests darrers anys s’han manifestat 
nous reptes i noves aspiracions, que afecten la forma concreta com el poble de Catalunya 
s’ha d’articular i com es vol relacionar amb els altres pobles germans d’Espanya en el 
context europeu". Hi han concorregut formacions polítiques que han ofert una gran diversitat 
de propostes, algunes d'elles s'hi han presentat amb un programa clar per arribar a la 
independència de Catalunya, que són les que han obtingut la majoria absoluta al Parlament.  
  
Els religiosos i religioses som ben conscients que, més enllà de les nostres opinions 
personals i del nostre vot, que hem d'exercir de forma lliure i responsable, tenim una missió 
especial de servei a les persones sigui quina sigui la seva orientació política o social, sigui 
quin sigui el resultat de les eleccions, que certament hem de respectar democràticament, i 
sigui quin sigui el govern i el programa que realitzi legítimament.  
  
La nota dels bisbes a què he fet referència crec que ens il·lumina en aquesta missió. 
Aquesta nota comença amb el reconeixement de la identitat nacional de Catalunya, recollit 

Obertura de l’assemblea a càrrec del P. Màxim Muñoz, CMF, president 
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en el document «Arrels cristianes de Catalunya» (1985) i «Al servei del nostre poble.» 
(2011) Per això -afirmen els bisbes- "manifestem el nostre amor a la Pàtria catalana, a la 
qual l’Església ha volgut servir des dels seus inicis, i el nostre respecte per la legítima 
diversitat d’opcions que se sotmetran a votació". Passa després a defensar "la legitimitat 
moral de totes les opcions polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable 
de les persones i dels pobles, i que recerquin amb constància la pau i la justícia". I després 
els nostres Bisbes indiquen alguns criteris que han de guiar el nostre vot, però que 
esdevenen també una exigència permanent de la nostra participació política i ciutadana. 
Aquesta ha de basar-se "en els grans valors que han d'estructurar la societat, com són el 
respecte als drets de les persones, de les famílies i les institucions, així com l'honestedat i 
la transparència de la gestió pública; i la regeneració de la política, pensada amb visió 
àmplia, i que prioritzi la justícia i l'atenció als més febles i als que sofreixen el pes de la crisi 
econòmica". Finalment els nostres Bisbes ens fan una invitació que considero especialment 
important per a nosaltres en 
aquests moments: una 
invitació a "potenciar, entre 
tots la convivència de la 
societat catalana dins la 
pluralitat d’idees, 
conviccions, opcions i 
sentiments, cosa que vol dir 
animar la construcció d'una 
societat democràtica, 
solidària, acollidora envers 
els emigrants, respectuosa 
amb totes les sensibilitats i 
defensora de les llibertats", 
i de forma especial ens 
encoratgen a "treballar per 
eradicar els efectes 
perniciosos de la crisi 
econòmica, cercant camins que permetin millorar la situació de tanta gent que viu en l'atur, 
en l’estretor, en la pobresa o en la marginació". Crec que aquí tenim una bona guia per 
orientar-nos en el nostre compromís social, més basat en l’evangeli que en esquemes 
polítics. 
  
Per altra banda en aquests moments s'està celebrant el Sínode de Bisbes sobre la Família, 
amb qüestions importants i candents sobre la taula. La família avui dia és una realitat tan 
bàsica com plural i complexa. Acompanyem els pares i mares sinodals amb la pregària i 
amb la intenció de ser membres actius d'una Església que vol acollir i acompanyar les 
diverses situacions familiars, a vegades doloroses,  com si ho fes el mateix Jesús. 
  
A casa nostra fa pocs dies, el 2 i 3 d’octubre, es va celebrar a Poblet el Congrés del laïcat 
de Catalunya,  impulsat per grups de cristians de les diòcesis catalanes i de diverses 
procedències eclesials i llargament preparat, amb la intenció d'anar teixint una xarxa de 
complicitats per enfortir la identitat laïcal. “Ser més església. Servir més el món” és el lema 
que resumeix la voluntat de enfortir la presència de cristians madurs, compromesos i 
transformadors que facin sentir la seva veu dins l’Església i que siguin testimonis de 
compromís cristià. A 50 anys del Vaticà II i 20 del nostre Concili Tarraconense, ens alegrem 
d'aquests iniciatives que volen mantenir viva una de les grans aportacions conciliars: la 
dignitat de la vocació laïcal i la seva participació activa en l'Església i en el món. 
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És en aquest context d'Església de comunió i corresponsabilitat que enfilem la recta final 
de l'Any de la Vida Consagrada, ple d'iniciatives a nivell d'església universal, d'esglésies 
locals, de conferències de religiosos, de les diverses congregacions... A casa nostra també 
hem viscut moments molt bonics com la trobada dels Superiors Majors amb els Bisbes de 
la Conferència Tarraconense i la festa major de la vida consagrada de Catalunya, marcada 
pel profetisme, el testimoni i la celebració festiva. Totes aquestes iniciatives i esdeveniments 
ens han fet trobar, compartir, reflexionar, sentir-nos interpel·lats; en han invitat a deixar que 
l'Esperit obrir nous horitzons més enllà de les nostres expectatives i possibilitats; ens han 
animat també a continuar creativament fidels a la nostra vocació dins del Poble de Déu i 
mostrar-la amb senzillesa a l'Església i a la societat. 
 
Crec que hem de valorar sobretot aquelles iniciatives que s'han realitzar en proximitat amb 
el poble de Déu, allà on som presents. En alguns llocs, per exemple, les comunitats 
religioses d'una mateixa parròquia, arxiprestat o territori han renovat, en el context d'una 
eucaristia parroquial, el seu compromís de seguir el Crist segons la nostra forma de vida. 
En altres llocs s'han reforçat o iniciat trobades de les comunitats religioses de la mateixa 
zona per compartir la vida, la fe i la missió, reflexionant també sobre possibles iniciatives 
conjuntes... 

Aquest Any de la Vida Consagrada ha estat solcat i enriquit per l'Any Teresià, que es clou 
demà. Diversos actes i iniciatives ens han fet conèixer i aprofundir en la persona i el llegat 
de la gran santa d'Àvila. Un bon referent del que els consagrats i consagrades podem i hem 
d'oferir a l'Església i a la societat. 
  
D'altra banda, el Papa Francesc, que ja ens havia interpel·lat fortament amb l'exhortació 
"La joia de l'Evangeli”, ara ens torna a sacsejar, a catòlics i no catòlics, amb l'encíclica "Lloat 
sigueu". Si en la primera ens demanava la conversió pastoral per esdevenir una església 
de portes obertes i en sortida cap a les perifèries humanes, en la segona ens demana una 
conversió ecològica que ens porti a tenir cura de la casa comuna que és la terra. Conversió 
a una ecologia integral que inclou també la cura dels éssers humans, especialment dels 
més febles, dels empobrits i descartats. L'encíclica és un joiós anunci de l'evangeli de la 
creació, tan ben expressat pel càntic de les criatures de Sant Francesc, i una denúncia 
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profètica enèrgica de mentalitats i polítiques que destrueixen el medi ambient i incrementen 
la cultura de la desigualtat i el descart. 
 
Una conseqüència d'aquesta cultura tremendament injusta és el drama dels refugiats que 
fugen de la guerra de Síria, que s'afegeix al drama constant dels emigrants que fugen de la 
misèria en cerca d'una vida més digna. Europa queda en evidència per la manca de 
resposta adequada i eficaç. Encara estem a l'espera de saber com es concretarà l'acollida, 
especialment a casa nostra. Amb tot, cal lloar l'actitud d'una bona colla d'institucions civils i 
eclesials, que estan disposades a col·laborar-hi activament, entre elles les congregacions 
religioses. Per vocació i possibilitats, nosaltres hi tenim un deure especial. Ja en parlarem 
després de com fer-ho de forma coordinada. 
 
"Acollir el foraster" és una de les obres clàssiques de misericòrdia. És oportú recordar-ho 
quan el Papa Francesc ha anunciat la celebració de l'Any Sant de la Misericòrdia, que 
s'inaugurarà el 8 de desembre. Durant dos mesos aquest Any Sant t'entrellaçarà amb l'Any 
de la Vida Consagrada com un estímul important del que també l'Església pot esperar de 
nosaltres: expressar amb la nostra vida i els nostres gestos el moll de l'os de l'evangeli de 
Jesucrist: el Déu Pare-Mare que és Amor, especialment envers els qui sofreixen en el cos 
o en l’esperit. Fóra molt positiu també de viure aquest Any Sant de la Misericòrdia com una 
oportunitat per a la reconciliació i el perdó entre nosaltres mateixos: tots sabem que en les 
nostres relacions comunitàries i provincials hi ha ferides que necessiten guarició. Només 
podem ser testimonis cap enfora de la misericòrdia de Déu si nosaltres mateixos hem 
experimentat aquesta misericòrdia i l'hem exercida amb els germans i germanes de la 
pròpia família. 
 
Com veieu no ens falten estímuls i reptes. Desitjo que aquesta assemblea ens ajudi a 
compartir-los i assumir-los amb alegria. Moltes gràcies! 
 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 
 

 
 
 
 
 

 
El P. Cristóbal Lopez Romero, salesíà, Inspector de la Inspectoria Salesiana 
Maria Auxiliadora, de la qual formen parts les comunitats i les obres 
salesianes en seu a Catalunya. 
desenvolupa el tema de reflexió, estudi i debat: "Vida religiosa: signo, 
presencia, servicio, cooperación, esperanza". 
El text de la ponència, que suscita l’ 
interès dels presents, es publica tot seguit: 

 

VIDA RELIGIOSA: 
SIGNO, PRESENCIA, SERVICIO, COOPERACION, ESPERANZA 

 
PREVIOS 

 Agradezco la deferencia de invitarme 
 Me da temor y temblor pensar que el año pasado, si no me equivoco, estuvo aquí 

Mons. Agrelo, y que dio una conferencia de extraordinario valor. 

Tema de reflexió, estudi i debat 
"Vida religiosa: signo, presencia, servicio, cooperación, esperanza" 
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 Hablo desde lo que soy y he vivido, desde mi experiencia personal. No soy teólogo 
ni filosofo; apenas un humilde hijo de Don Bosco, sacerdote salesiano, a quien la 
vida ha llevado un poco de acá para allá. 

 Una experiencia que creo que ha configurado en buena parte mi personalidad es la 
de la emigración. Nacido en Vélez-Rubio (Almería), me trajeron a Cataluña a los 9 
meses y me crié en Badalona (hasta los 12 años), me hice adolescente en Girona 
(hasta los 15, ya en el seminario), maduré en Valencia (Godelleta, el año de 
noviciado) y en Sentmenat (tres años) y viví la vida práctica salesiana en la ciudad 
de Barcelona (13 años). En mi barrio de Badalona era andaluz, y en mi pueblo natal, 
cuando iba, era el catalán. 

 Pero la primera experiencia fuerte que tuve de “éxodo cultural”, de salida de mi 
mundo para entrar en otro, fue la convivencia y el trabajo con gitanos en la barriada 
de La Perona, desde 1973 a 1984. Ahí tuve que hacer el esfuerzo de salir de mí 
mismo para intentar comprender y apreciar una cultura distinta a la mía. Este 
ejercicio me sirvió mucho posteriormente. 

 A los 32 años, la obediencia me hizo el regalo de enviarme a Paraguay, donde pasé 
18 magníficos años. En Paraguay era el español; cuando regresaba a España era 
el paraguayo, por mi manera de vestir, de hablar y, sobre todo, de amar esa tierra. 
Me hice paraguayo nacionalizado y hasta hoy conservo con orgullo esa nacionalidad 
y me reivindico como paraguayo. 

 A los 50, de nuevo la obediencia me hizo un regalo que nunca agradeceré 
demasiado: me enviaron a Marruecos, donde viví y trabajé 8 años, que fueron para 
mí estupendos. En Marruecos era el europeo…En Europa, el marroquí.  

 Cuando ya estaba dispuesto a quedarme allí para siempre y enterrar mis huesos en 
tierra musulmana, nuestro Rector Mayor, Superior General, me pidió ir a Bolivia. 
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Como les dije a mis hermanos, me acosté marroquí y me desperté boliviano. Tenía 
que ser por seis años, que es lo que dura el mandato de los provinciales entre 
nosotros, pero a los tres años tuvimos Capítulo General y elegimos Rector Mayor a 
quien estaba destinado a ser el primer provincial de una de las dos nuevas provincias 
en que se ha organizado la España salesiana. Y no se le ocurre otra cosa que 
acordarse de mí para cubrir el puesto que él ya no podía ocupar. Así que desde hace 
casi un año y medio me encuentro como provincial de la Inspectoría Salesiana de 
María Auxiliadora, con sede en Sevilla y cubriendo un territorio que va de Andorra a 
Canarias y de las Baleares a Extremadura, pasando por Aragón, Cataluña, Valencia, 
Murcia y Andalucía. 

 Todo esto me ha llevado a reforzar en mí una convicción que se fraguó ya en la 
juventud y que expreso con un eslogan que encontré en un poster italiano: “Mi casa 
es el mundo; mi familia, la humanidad”. Sentirme ciudadano del mundo, hermano 
de todos y cada uno, miembro de la única familia humana, es algo a lo que el 
recorrido de mi vida religiosa ha contribuido, pero que, al mismo tiempo, la ha 
configurado. 

 He constatado que el valor de la catolicidad y de la universalidad no está reñido con 
el amor a la patria natal y a las diferentes patrias chicas que uno va adoptando y por 
las que uno va siendo adoptado. Y esa dialéctica que obliga a conjugar lo global y lo 
local (“glocalización” se dice hoy día) es sumamente fecunda: exige, por un lado, 
vivir la espiritualidad de la encarnación (hacerse de allí donde uno se encuentra) y, 
al mismo tiempo, salir de uno mismo, de su estrechez de miras y perspectivas. 
Enraizamiento y desprendimiento, encarnación y disponibilidad generosa, aprecio a 
lo propio y mentalidad abierta a “lo otro”, al otro con minúscula… y al Otro con 
mayúscula. 

 No es una cuestión baladí en la vida religiosa entrar en este dinamismo de 
encarnarse y enraizarse (como si toda la vida hubiéramos de estar en ese lugar 
concreto) y desprenderse y estar plenamente disponible (como si hoy mismo 
hubiéramos de dejar el lugar e ir a otra parte). Llama la atención la dificultad de 
ciertos religiosos para encarnarse en una cultura distinta a la propia, para “hacerse 
judío con los judíos y griego con los griegos”: así como otros, por el contrario, 
enraízan tanto en un lugar y 
cultura concretos que luego no 
son capaces de desprenderse 
y quedan prisioneros. 

 
1.-VIDA RELIGIOSA, SIGNO (SER) 
 La tarea más importante que 
siempre hemos tenido los religiosos 
es vivir de acuerdo a la vocación a la 
que hemos sido llamados, para, de 
esta manera, ser signos del amor de 
Dios y de su ternura hacia la 
humanidad. Ese amor y ternura de 
Dios lo experimentamos 
personalmente en nuestra relación 
íntima y personal con Él, lo vivimos 
en las relaciones fraternas y lo 
manifestamos en nuestro servicio apostólico. En nuestro último Capítulo General nos 
desafiábamos y llamábamos a ser “místicos en el Espíritu”, “profetas de fraternidad” y 
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“servidores de los jóvenes”; todo ello –las tres dimensiones- para ser lo que nos define 
como salesianos: “signos y portadores del amor de Dios a los jóvenes” 
 
 Los religiosos no somos un ejército operativo de batallones especializados 
según necesidades: ancianos, enfermos, jóvenes, pobres, prostitutas, etc., aunque de ese 
modo se nos ha visto y quién sabe si nos hemos sentido también nosotros. Nuestro “hacer” 
nos ha servido incluso de argumento, débil por cierto, para justificar nuestro celibato 
(argumento que cae por tierra cuando nos encontramos con laicos casados que son tan 
activos y trabajadores -o más- que muchos de nosotros, religiosos) 

 Hace tiempo que se nos enseñó que ser es más importante que tener; pero ahora 
debemos insistir más en que “ser es más importante que hacer”. Nuestra misión se define 
y se realiza por lo que somos y vivimos, siendo las actividades que realizamos un elemento 
de nuestra vida, pero no el único ni el más importante. 
 
 Lo más impactante de mi experiencia al pasar de Paraguay a Marruecos fue el dejar 
una Iglesia potente, omnipresente, muy influyente y determinante para la vida del país y de 
la sociedad y encontrarme con una Iglesia, la misma Iglesia, pero de dimensiones 
insignificantes (25.000 católicos entre 33 millones de habitantes), sin ningún poder ni 
influencia ni consideración. La Iglesia en Marruecos es insignificante, pero es significativa, 
sobre todo porque es signo del amor gratuito de Dios a los hombres. 
 
 Decía Juan Pablo II a los obispos de Africa del Norte: “Yo les comprendo a ustedes; 
la Iglesia es signo, y de un signo lo que se pide no es que sea grande, sino que sea bello, 
auténtico y legible” 
 
 Esto que se dice de la Iglesia, conviene todavía más decirlo de la vida religiosa: lo 
importante no es la cantidad, sino la calidad; lo que cuenta no es lo que hacemos y cuántas 
obras y destinatarios tenemos, sino cómo somos y vivimos. 
 
 La Perfectae Charitatis decía, ya hace 50 años, que la vida religiosa era un “preclaro 
signo del Reino de los cielos” (PC nº 1) 
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 Y la Lumen Gentium en su número 44 afirma que “el estado religioso… cumple sea 
la función de manifestar ante todos los fieles que los bienes celestiales se hallan ya 
presentes en este mundo, sea la de testimoniar la vida nueva y eterna conquistada por la 
redención de Cristo, sea la de prefigurar la futura resurrección y la gloria del reino celestial” 
 
 Si tomásemos en serio esta afirmación de que la vida religiosa es, ante todo y más 
que nada, “signo”, un signo consistente en un estilo de vida distinto y alternativo al que la 
sociedad presenta y ofrece, podríamos derivar consecuencias interesantes e importantes 
para nuestros hermanos y comunidades: 
 

 1.-Nuestra vida tiene 
pleno sentido también 
cuando llega la hora de la 
jubilación, de la 
enfermedad y de la vejez… 
porque seguimos siendo, 
aunque la actividad 
disminuya o incluso 
desaparezca del todo. 
¡Cuántos hermanos y 
hermanas entran en crisis 
cuando ya no pueden 

mantener el nivel de actividad que han desarrollado durante años y que ha llenado su 
horario! ¡Y cómo nos cuesta aceptar esa nueva situación!... a pesar de que afirmar que lo 
que cuenta es lo que somos y no lo que hacemos es una verdad de Perogrullo. 
 
 2.-También ilumina esto la situación de los religiosos en formación inicial. Siempre 
me ha sorprendido que algunos de ellos se definen y presentan como estudiantes… 
religiosos. Yo siempre les digo que ellos son religiosos… que estudian. Y el tiempo de esos 
estudios no es un tiempo de espera, un paréntesis difícilmente soportable, un tiempo de 
letargo para después eclosionar… No, ellos son YA religiosos, ya viven en comunidad, ya 
viven evangélicamente en la pobreza, castidad y obediencia ya han sido consagrados por 
Dios y hacen de su vida una entrega generosa en respuesta a dicha consagración. El hecho 
de que el estudio sea la actividad que les ocupe más tiempo (que no la más importante)  y 
no el trabajo apostólico directo, no disminuye ni un ápice su ser religiosos. 
 
 3.-Pero la consecuencia más interesante la veo en el enfoque que le deberíamos dar 
a nuestra llamada pastoral vocacional. 
 Es un tema que nos preocupa a todos. De hecho, suele ser recurrente el empezar 
cuando nos encontramos por primera vez, después de saludarnos, con la pregunta: “Y 
vosotros, ¿cómo estáis de vocaciones?” 
 Nuestra pastoral vocacional, perdonadme la generalización, tiene como objetivo 
fundamental conseguir que unos cuantos jóvenes (o no tan jóvenes) vengan y se incorporen 
a nuestra Congregación o Instituto para rejuvenecer y reforzar nuestras comunidades y, 
sobre todo, dar continuidad a nuestras obras. ¡Ah, si tuviéramos, como en otros tiempos, 
15 ó 20 novicios-as en cada provincia! Preocupados e inquietos por continuar siendo 
“eficaces”, por mantener operativo un buen batallón especializado dentro de la Iglesia y de 
la sociedad, nuestra pastoral vocacional ha sido, y quizás es, utilitarista, mezquina, egoísta 
y corta de vista. Su objetivo no está centrado en la persona del llamado, sino en la 
persistencia y perpetuación de la Congregación. 
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 El objetivo de toda auténtica pastoral vocacional debe ser ayudar a todo joven (y a 
todas las personas en general) a descubrir que la vida es vocación, que Dios tiene una 
propuesta para él o ella y que está esperando la respuesta, que la vida encuentra su sentido 
si nos la jugamos por Cristo y su Reino. Lo demás -si alguien quiere quedarse a vivir con 
nosotros y como nosotros- se nos dará por añadidura. No debería inquietarnos el número 
de religiosos; Dios es el dueño de la mies y sabe cuántos, cuándo y dónde debe enviar 
obreros a ella (obreros que no necesariamente deben ser religiosos o sacerdotes); lo que 
sí debería inquietarnos es ser auténticos, vivir de acuerdo a lo que somos, ser signos 
legibles y creíbles. De esto se nos pedirá cuenta a cada uno, no del número que hayamos 
sido. 
 No me extiendo en este punto, pero me resulta claro que si tomamos en serio la 

afirmación de que lo 
importante es ser signos 
del Amor de Dios y de su 
Reino, muchas cosas 
cambiarían en nuestra 
vida. 
 
2.-VIDA RELIGIOSA, 
PRESENCIA (ESTAR) 

 El ser nos lleva al estar. 
Nuestro modelo es el 
Jesús de Nazaret, Quien 
siendo Dios se hizo 
hombre…y habitó entre 

nosotros, acampó entre nosotros, viviendo con y entre sus paisanos, como uno más, 
durante los primeros 30 años de su vida. Hasta el punto que, en un momento dado, dirán 
de él: “Pero, ¿no es éste el hijo del carpintero”? 
 
 En italiano no se distingue el ser y el estar… Para nosotros, en castellano, está claro 
que no es lo mismo ser enfermo que estar enfermo. 
 
 Trabajar en favor de, trabajar para y por… no es lo mismo que “estar con”, “vivir 
como y entre…” Antes de hacer lo primero, hay que vivir lo segundo: la presencia. 
 
 Esta dimensión de nuestra vida es tan importante que algunas familias religiosas 
(como la foucauldiana) lo han hecho el elemento principal de su carisma. 
 
 Claro que no se trata de una presencia cualquiera, sino con las siguientes 
características: 

 Presencia contemplativa: de manera a descubrir la presencia de Dios en el mundo 
y de mirar el mundo con los ojos de Dios. Una presencia en profundidad, que vence 
la superficialidad y horada la realidad para abrir en ella pozos de los que surja el 
agua viva de la capa freática del Espíritu. 

 Presencia amorosa: que sea acogedora, positiva, llena de ternura y compasión, de 
manera a ser signos del amor de Dios (vivir la “fraternura”, suma y síntesis de la 
fraternidad y la ternura) 

 Presencia solidaria y samaritana: que llora con quien llora, que se alegra con el 
que está feliz, que echa una mano cuando se necesita, pero sin crear dependencias 
ni buscar protagonismos egoístas. Es la presencia del buen samaritano, no del 
sociólogo (que estudia la realidad pero no la cambia) o del fotógrafo (que retrata el 
hecho) 
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 Presencia activa y animadora… en lo posible; no indiferente ni pasiva. 
 Presencia que sea transparencia de Dios, no opacidad. En cierta ocasión y lugar, 

una mamá visitaba una catedral gótica, de hermosos vitrales, con su hijo de 6 años. 
El niño, observando uno de dichos vitrales y señalando una figura humana, le 
pregunta: -Mamá, ¿quién es ése?. La mamá, sin saber qué responder, le dice: “No 
sé, será seguramente un cristiano”. Y el niño comenta: “Ah, entonces, un cristiano 
es un hombre que deja pasar la luz” 
Ya decía el Concilio Vaticano II, al analizar el fenómeno del ateísmo en el mundo, 
que una de las causas de dicho fenómeno era que los cristianos, en lugar de revelar 
a Dios con nuestra vida, lo habíamos velado, impidiendo a muchos el verlo; es decir, 
que muchas veces no somos transparencia de Dios, sino que lo opacamos. La vida 
religiosa, cada religioso, debe transparentar a Dios. 

 Presencia apasionada y apasionante: apasionada por Cristo y por el mundo 
concreto que nos toca vivir; apasionante por el arrastre y el tirón que un tal género 
de vida tiene sea para nosotros, sea para los demás. 
Nuestra presencia, por 
contraste, no debe ser ni 
la del conquistador, ni la 
del extranjero que vive y 
está accidentalmente o 
por ciertos intereses, ni la 
del turista, ni la del 
comerciante, ni la del 
diplomático. 

  Del principio de la 
encarnación ha surgido y surge 
toda una espiritualidad, que ha 
llevado a la vida religiosa a 
pensar en comunidades 
insertas en los barrios y 
pueblos, “en el corazón de las 
masas”, dándole la vuelta a una espiritualidad mal entendida de la “fuga mundi” que todavía 
impera en muchas comunidades religiosas y en la mente de no pocos de nuestros 
hermanos y hermanas. ¿O acaso muchas de nuestras comunidades no viven ajenas a la 
realidad que les rodea, encerradas en su castillo, centradas en su tarea…, pero 
despreocupadas de otros problemas, trabajando “para” y “por” pero sin estar “con” y 
“entre”? 
 
 Me admiran las familias neocatecumenales que van a países extraños y lejanos para 
vivir y testimoniar su fe; más allá de la mayor o menor simpatía que tengamos hacia dichas 
comunidades, hay que reconocer el mérito de esas familias: dejan todo y se instalan en un 
lugar donde (perdón por la expresión) “Dios brilla por su ausencia” o al menos su presencia 
es débil en la vida de las personas… y dan testimonio viviendo de otra forma. Son lo que 
son (familias cristianas) y están donde están, viviendo de acuerdo a lo que son. 
 
 Visitando con alumnos y profesores de nuestra escuela Don Bosco de Marruecos 
una comunidad de Franciscanas Misioneras de María, en el Atlas profundo, en una aldea 
minúscula y deprimida llamada Tatiuin, donde la mayoría eran analfabetos y las 
comodidades de la civilización todavía no habían llegado, un maestro musulmán, que 
observó que varias de las religiosas eran cultas, con título de licenciadas o incluso con el 
doctorado, que eran europeas y estaban en ese villorrio pudiendo estar en Madrid, en París 



  
 

    13 | 44 

o en cualquier gran ciudad del mundo, me preguntaba: “¿Qué hacen estas mujeres aquí, 
por qué están aquí?” Su presencia era –y es- testimonio vivo, es interpeladora, predica 
por sí misma. 
 
 Nuestra presencia debe ser, en definitiva, transparencia de Dios, porque el cristiano, 
y más aún el religioso, “es una persona que deja pasar la luz”. Somos y estamos para ser 
transparencia de Dios, para ser sal de la tierra, ser luz del mundo, que no se enciende para 
esconderla debajo de la cama…sino para iluminar. 
 
3.-VIDA RELIGIOSA, SERVICIO (HACER) 

 “No he venido para ser servido, sino para servir” 
 
 El ser y el estar nos llevan al hacer, que no debe ser un activismo desenfrenado y 
sin sentido, sino la expresión y traducción de lo que somos a las situaciones concretas. 

 No es indiferente hacer esto o aquello, con unos destinatarios o con otros, pero es 
más importante y definitivo el modo, la actitud con la que lo hacemos. “Por tu amor, sólo 
por tu amor, te perdonarán los pobres el pan que les das”, decía más o menos San 
Vicente de Paúl a una de sus Hijas de la Caridad. Más importante que dar pan (que lo es 
mucho), es darlo con amor. 
 
 No se trata de servir en lo que nosotros queremos y como nosotros queremos, sino 
en lo que se nos necesita y de una forma adaptada y adecuada a cada lugar. No debemos 
servir desde el poder y el dinero, con mentalidad colonizadora y paternalista. 
 
 El servicio de un religioso no puede ser simplemente activismo compulsivo, 
búsqueda de autosatisfacción, de éxito personal, de gratificaciones o felicitaciones. Debe 
ser fruto y expresión del amor de Dios que anima toda la vida, signo y transparencia del 
Dios que nos ama, testimonio de valores que no son evidentes de por sí.  
 
 No se trata tampoco de servir a la Iglesia y trabajar para la Iglesia, sino trabajar, 
como Iglesia que somos, en favor del Reino de Dios. 
 
 El Papa está criticando frecuentemente la autoreferencialidad de la Iglesia…y de las 
Congregaciones y religiosos. La Iglesia, y la vida religiosa, no tiene su centro de gravedad 
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en sí misma. Cuando la Iglesia –y cada Congregación- se preocupa preferentemente de sí 
misma, pierde de vista la misión y se corrompe, se pudre. 
 

4.-VIDA RELIGIOSA, COOPERACION Y COMPROMISO 

 1. Nuestra cooperación tiene una dimensión vertical: dice San Pablo que somos 
“cooperadores de Dios” (1 Cor 3, 9) 
 

 Somos cooperadores 
de Dios; es Dios el que 
hace…pero cuando Dios 
trabaja, el hombre suda. 
Debemos hacer crecer en 
nosotros esa conciencia 
de que Dios Padre quiere 
asociarnos a su obra 
creadora, de que estamos 
llamaos a cooperar con 
Cristo en la extensión del 
Reino y a colaborar con el 
Espíritu, que está vivo y 
actuante en cualquier 
parte antes de la llegada 
del primer misionero. 

 
 Tenemos que empeñarnos en la tarea como si fuera únicamente nuestra y 
dependiese totalmente de nosotros… pero sabiendo que depende totalmente de Dios 
Dejarle a Dios el protagonismo, ser conscientes de nuestro rol, sentir el orgullo y la 
responsabilidad de haber sido llamados por Dios a cooperar con Él en la obra de la creación 
y de la salvación, en la transmisión y elevación de la vida, en la implantación y extensión 
de su Reino. El es el dueño de la viña; nosotros los viñadores. 
 
 2. Pero la cooperación tiene también una dimensión horizontal 
 Como cristiano y como religiosos más todavía, no podemos vivir en oposición al resto 
del mundo  Una bien entendida espiritualidad de la “encarnación” debe llevarnos y tener 
una buena relación y a colaborar con el entorno (asociaciones de vecinos, entidades 
culturales y educativas, partidos y sindicatos, autoridades, etc). Trabajar codo a codo, sin 
pretender protagonismo (sin rechazarlos tampoco cuando fuere necesario) 
 
 Hay diferencia entre “colaborar” y “comprometerse”; se comprende muy bien con la 
célebre comparación de la gallina y el cerdo en relación al desayuno de huevos fritos y 
jamón: en dicho desayuno, la gallina ha colaborado poniendo los huevos… pero el cerdo 
se ha comprometido, dejándose la piel y la vida. En nuestra cooperación con Dios, no 
podemos limitarnos a ser simplemente colaboradores, sino corresponsables, 
comprometidos. 
 
 Com-pro-meter-se, una bella palabra que se explica desguazándola: 
 Meter: ¿poner energías, tiempo, cualidades, dinero? Todo eso y mucho más, porque 
se trata de… 
 Meter-se, es decir, implicarse uno mismo, meterse personalmente, meter la propia 
vida, no sólo una parte de mi tiempo o de mis energías… 
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 Pro-meter-se: meterse en pro de algo o de alguien; en favor de una causa, no para 
mi propio provecho. 
 Com-pro-meter-se: y hacerlo no en solitario ni individualmente, sino “com”, con otros, 
en equipo, en grupo, en comunidad, en Iglesia y como Iglesia. 
 El ser lo que Dios nos ha hecho ser, el estar donde Dios nos ha querido poner, 
nos lleva a un servicio que consiste en ser cooperantes de Dios, comprometidos con 
Él en la extensión de su Reino. 
 
5.-VIDA RELIGIOSA, ESPERANZA 

 Nos sentimos llamados a la vida en plenitud: una vida que no acaba, una vida que 
rompe todas las fronteras, también las del espacio y del tiempo, una vida de total felicidad. 
Somos, como religiosos, signos de esa vida ya aquí en la tierra. Estamos llamados a ser 
anticipo y prenda del cielo, degustación anticipada de lo que será el Banquete del Reino. 

 
 ¿No es todo esto 
hermoso? Siendo 
como somos vasijas 
de barro, ¿no 
llevamos acaso en 
nuestro interior un 
tesoro valioso hasta 
el infinito? ¿No vale 
la pena nuestra vida, 
aunque esté ya 
inclinada por el peso 
de los años y 
reducida en su 
actividad externa? 
 
 El desánimo, la 

desesperanza y el pesimismo sólo pueden brotar de una visión equivocada de la vida 
religiosa. Una visión correcta nos conduce a la alegría (la alegría del Evangelio), al 
optimismo y a la esperanza. No tienen lugar en la vida religiosa los pájaros de mal agüero 
y los profetas de calamidades. 
 
 Estamos en las manos de Dios. El conduce la nave en que navegamos, su nave, su 
Iglesia, la vida religiosa, nuestra vida personal. 
 
 Consecuencia: debemos envejecer bien, como viejitas adorables, no como viejos 
solteroness cascarrabias. Debemos crecer en ansias de cielo, como Pablo, como Teresa 
de Jesús. 
 
 En la más profunda oscuridad, el Espíritu puede aparecer como luz que rompe las 
tinieblas. El fecunda lo árido, endereza lo torcido, funde el hielo con el calor de su amor, 
vence a la muerte dando vida. Un bufido del Espíritu y el mundo cambia de dirección, 
echando por tierra las predicciones de los futurólogos y las descripciones de los sociólogos. 
¿De qué manera, si no, interpretar el fenómeno Francisco en la Iglesia y en el mundo? 
¿Quién se lo esperaba, quién hubiera predicho algo así? 
 
 Por eso lo que nos toca es “vivir de acuerdo a la vocación a la que hemos sido 
llamados” y dormir tranquilos. Lo demás se nos dará por añadidura. 
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CONCLUSION 
 Trabajemos por… 

 Una vida religiosa más atenta al SER que al hacer, a la CALIDAD de la vida 
evangélica que a los números y cantidades. 

 Una vida religiosa SIERVA, no señora; SERVIDORA, no conquistadora; 
SAMARITANA Y LLENA DE MISERICORDIA Y “FRATERNURA”. 

 Una vida religiosa PRESENTE, INSERTA, ENCARNADA, que, como Cristo, sin ser 
del mundo, esté en él. 

 Una vida religiosa que sea TRANSPARENCIA del Dios presente y PRESENCIA del 
Dios que ama. 

 Una vida religiosa testimonio de la GRATUIDAD del Amor de Dios y, por tanto 
“desinteresada” de toda rentabilidad. 

 Una vida religiosa que haga que CRISTO arraige y se enraice en cada pueblo y 
cultura, de forma que sea 
tan aimara en Bolivia como 
fue judío en Palestina. 

 Muchas gracias por la 
atención 
  
 “Creo que la Iglesia necesita 
hoy la capacidad de construir 
verdaderas comunidades de fe, 
esperanza y caridad, al estilo de 
San Benito, capaces de una 
paciente siembra de civilización.  
 
 Necesita la frescura y el 
ímpetu arrollador de San Francisco, que comunicaba el Evangelio sin glosa, en cualquier 
lugar y sin condiciones previas, capaz de buscar a los más alejados hasta el fin del mundo.  
 
 Y requiere el trabajo cultural y la predicación que enhebra fe y razón, tan propias del 
movimiento dominico, para hablar al mundo de hoy también en sus centros de pensamiento 
y decisión” (José Luis Restán, en Páginas Digital) 
 
Després de la pausa, s’obre un temps de diàleg en grups espontanis, que tractan sobre els 
punts més rellevants de la conferència. Posteriorment, s’estableix un col·loqui sobre 
algunes de les qüestions més significatives. 
 
 
 
Se segueixen tres paos per a l’elecció d’un vocal de la Junta directiva de l’URC. 
 

1. Presentació de la vacant pel secretari general. 
Acaba mandat el P. Agustí Borrell, carmelita descalç, vocal, en haver estat elegit vicari 
general dels Carmelites Descalços. Per tant, cal elegit un vocal de congregació 
masculina. 
  

2. Candidatures rebudes a la secretaria general. 
S’han rebut tres candidatures, cap d’elles presentada per la propia institució. Es 
demana la seva disponibilitat, marge de temps per poder exercir com a superior major, 
etc.  
 

Elecció d’un vocal de la Junta 
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3. Votació  
Els vocals de la Junta Directiva són elegits per l’Assemblea general per majoria 
absoluta en les dues primeres votacions, i en tercera votació per majoria simple. La 
durada del càrrec és de quatre anys. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es 
fa per un període de quatre anys. Es pot reelegir per una sola vegada consecutiva. 
Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33), són 
elegits preferentment entre els membres de l’Assemblea que siguin Superiors Majors 
o Superiores Majors residents a Catalunya. Quan no sigui possible, pot ser elegit un 
delegat o delegada permanent. 
 
Efectuada la votació, surt en primera votació 
per majoria absoluta el P. Eduard Pini, 
provincial de l’Escola Pia de Catalunya.  
 
 Perfil biogràfic 
El P. Eduard Pini va néixer a Palma de Mallorca 
el 1966 i va estudiar a l’Escola Pia de Sabadell. 
L’any 1986 va iniciar la seva vida religiosa a la 
comunitat de Moià i els seus estudis al noviciat 
a Barcelona. La professió simple la va fer un 
any després a Barcelona. Els primers anys de 
la seva dedicació van estar lligats al Casal 
Joves Calassanç, Colònies Jordi Turull i a la 
docència a l’Escola Pia Sant Antoni. Més tard, 
va treballar a l’Escola Pia de Sabadell i la de 
Granollers i al Casal Pare Sallarès també de 
Sabadell. 
L’any 2002 es va traslladar a Guanabacoa (Cuba), on va ser formador i professor a 
l’Institut teològic de Maria Reina i al Seminari de l’Havana, així com director del Centre 
Educatiu Espanyol de la mateixa ciutat, vocal de la Junta Directiva de la Conferència 
Cubana de Religiosos i Professor de la Diplomatura en Humanitats. Després de deu 
anys d'estada a Llatinoamèrica, l’any 2012 va tornar a Barcelona. Des de llavors fins 
a l’actualitat, ha exercit com a Assistent Provincial i Vicari Provincial, així com a mestre 
de Juniors i escolapi de referència en diferents escoles de l’Escola Pia de Catalunya i 
col·laborador del grup juvenil Mou-te! entre d'altres activitats pastorals.  

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior. 

Llegida l’acta pels participants, s’aprova sense cap modificació, 

 

2. Aprovació del pressupost 2016 
El G. Lluís Serra, com a administrador de l’URC, presenta en quatre columnes el 
pressupost de 2015, el balanç de gener a setembre de 2015, el balanç previsible a 
31 de desembre de 2015 i el pressupost de 2016. Resumeix el nou model econòmic 
de CONFER,  explica unes notes preliminars, analitza alguns apunts econòmics, 
entre els quals la unificació del concepte formació, que inclou la formació inicial i la 
formació contínua; la forta reducció de despesa en el canvi telefònic amb la supressió 

Dos punts estatutaris: aprovació del’acta i aprovació del pressupost 
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de la centraleta i de la línia de fax, 
la renovació del lloguer del local; 
la situació del   personal 
contractat; els espais de la 
formació inicial i de la formació 
permanent, el manteniment 
informàtic, el web...  
L’administrador presenta 
mensualment a la Junta Directiva 
la situació econòmica (bancària, 
entrades i sortides i percentatge 
sobre el pressupost). 
Ara es demana l’aprovació del 
pressupost 2016, amb la 
supervisió comptable del P. 
Ramon Olomí, administrador 
provincial del cmf. El balanç 2015 
s’aprovarà, si escau, a 

l’Assemblea general de març. En aquella assemblea es presentarà la versió definitiva 
del pressupost, si s’hi introdueixen canvis significatius, a partir del tancament del 
balanç i de la definició del programa per al proper any. En el cas que hi hagi alguna 
modificació substancial, es demanarà a l’assemblea de març la ratificació 
corresponent. 
S’aprova el pressupost de l’any 2016 per unanimitat. 

 

 

 

 La Sra. Isabel Ferrer, Cap de la Direcció 
de Serveis d'Urgències i Emergències 
Socials, Àrea de Drets Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona, presenta els 
criteris en la col·laboració sobre el tema 
dels refugiats i un qüestionari sobre 
possibilitats de  col·laboració.  

Comenta detingudament els objectius i els 
camins de solució per atendre les persones 
que puguin venit. 

Posteriorment, s’estableix un diàleg 
d’aclariment sobre temes concrets a l’hora 
d’implementar els plans d’acolliment en les 
seves diverses fases. 

Publiquem al Servei de Documentació la 
mesura de govern titulada: “Barcelona, 
ciutat refugi”, que explica detingudament 
els aspectes principals del tema dels 
refugiats. 

 

Comunicació 1.- “Criteris en la col·laboració sobre el tema dels 
refugiats i presentació d’un qüestionari” a càrrec de la Sra. Isabel 

Ferrer 
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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 Ajuntament de Barcelona 

85 
Títol Mesura de govern: “Barcelona, ciutat refugi” 

Font  Ajuntament de Barcelona 

Data Octubre 2015 

Publicat 15 d’octubre de 2015 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La germana Griselda Cos, monja benedictina del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, en 
nom del DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) presenta la seva comunicació, que clou amb 
una invitació a formar un “Grup Contemplatiu” de diàleg que cerqui, juntament amb 
persones d’altres tradicions religioses, compartir la saviesa divina i la fraternitat com a 
realitat que volem viure amb tothom. Reproduïm tot seguit el text íntegre de la seva 
intervenció: 

 
 

PERQUÈ EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS AVUI? 
EN TEMPS DE NIHILISME ELS RELIGIOSOS EN DIÀLEG  
 

L’objectiu de la meva comunicació d’avui és el desig de 
promoure a casa nostra una mica més la dinàmica del diàleg 
interreligiós des de l’experiència espiritual ja que la trobada entre les 
religions serà cada dia més inevitable i fonamental. 

L’Església catòlica des del Concili Vaticà II s’ha vist motivada a establir diàleg amb 
les altres religions, per dues raons: pel respecte per l’home en la seva recerca de resposta 
a les preguntes més profundes de la vida, i pel respecte per l’acció de l’Esperit de Déu en 
cada home. L’Església creu que el diàleg de Déu amb la humanitat ha aconseguit la plenitud 
en la revelació de Jesucrist, però també creu que Déu és present en tots els homes i dones 
del món. A nosaltres ens cal doncs saber percebre humilment l’acció de l’Esperit en les 
altres espiritualitats. 

La trobada entre les religions és un dels principals imperatius del nostre temps, ja 
que les religions són l’ànima de les cultures i on està en joc l’essència mateixa de l’home. 
Per això les religions han de tenir un paper essencial en el món.  

Pau VI fou qui inicià aquest camí del diàleg quan deia en l’Encíclica Ecclesiam Suam: 
“L’Església ha d’establir diàleg amb el món en el qual ha de viure.” I Joan Pau II ho reafirmà, 
dient que: “el diàleg interreligiós forma part de la missió evangelitzadora de l’Església” ja 
que el diàleg des de la fe no és simplement de naturalesa antropològica, sinó sobretot 
teològica perquè la fe és una dimensió humana constitutiva. 

 

1. Perquè el diàleg interreligiós  

La trobada entre les religions és avui un imperatiu espiritual. La constitució humana 
és, certament, dialògica i la religió del nostre veí ha de ser també una qüestió personal 
nostra. En el pla diví cal deixar-hi ben clar un lloc per a tots. La humanitat formem una sola 
família i l’Esperit Sant és present i actiu en tots.  

Comunicació 2.- Proposta d’un diàleg interreligiós monàstic a càrrec 
de la Germana Griselda Cos Boada, benedictina 

D

 

mailto:sec.general@urc.cat
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Les diferents tradicions religioses hem de donar soport a una cultura del diàleg i del 
respecte, mostrant que el nostre món pot viure pacíficament amb les seves diferències. Déu 
ha creat el món plural, i per tant, la diversitat és un valor que hem d’estimar. 

 Preparar-nos per al diàleg amb els germans d’altres religions, és, doncs, una nova 
tasca que l’Església ens 
confia. La utopia que els 
religiosos d’avui portem al 
cor, vull dir de tot creient, 
sigui quina sigui la seva 
creença, és el somni d’un 
nou humanisme: Déu és 
el primer, i tant! després la 
fraternitat universal, 
després els béns 
compartits, el 
testimoniatge d’una vida 
senzilla i austera… i la 
meravella d’apropar-nos 
junts, a Aquell que sabem 
que ja viu dins nostre. Una 
veu profètica enmig del 
món!  

De l’experiència 
religiosa compartida n’ha 
de brollar un torrent de 
tendresa i de passió per la 
pau i la justícia, i la nostra 
credibilitat consistirà a 
mostrar com el vincle amb 
l’Absolut és font d’humanitat. 

El diàleg de les religions ha d’ésser un diàleg de fe, en el que, plens de reverència 
ens descalcem davant la sacralitat de l’experiència espiritual de l’altre. Així el diàleg serà 
un lloc de testimoniatge més que d’evangelització. Ja no podem viure en la indiferència 
mútua. 

 

2. Com viure el diàleg interreligiós en temps de nihilisme 

Avui la religió s’analitza com un fet sociològic. No, la religió és molt més una dimensió 
constitutiva de l’ésser humà. Avui no es valoren les grans preguntes: d’on venim, on anem, 
qui som, Déu existeix? Aquí hi ha l’arrel del nihilisme. Però els religiosos apostem per la 
religió com la nostra font constituent de vida.  
 Els religiosos, podem ser un repte i una afirmació de que fins la construcció d’aquest 
món ha de ser un afer religiós i àdhuc contemplatiu.  

La complexitat de la nostra història actual ens demana de manera explícita, compartir 
la joia del “tresor trobat”. Viure el diàleg “de fe a fe” (aquesta és una fórmula bastant nova) 
hauria de ser l’ànima que constituís les trobades interreligioses.  
 El diàleg interreligiós ha de ser també un repte implícit a viure la responsabilitat de la 
praxi a la que ens criden les nostres religions i la responsabilitat d’implantar l’element 
espiritual al cor del nostre món com a casa seva. I ens demana prendre’ns seriosament tant 
la singularitat com la diferència, ja que el diàleg intrarreligiós lluny de significar un 
debilitament de la pròpia fe, ens invita a navegar en altres espais i a obrir-nos a noves i 
impensades dimensions.  
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Els religiosos, conscients que les diferents tradicions religioses són les “diferents 
maneres” com Déu s’ha revelat i comunicat al llarg de la història, hem de sentir el deure de 
confessar a Déu com l’Absolut de l’home.  

Avui, doncs, ens podríem 
preguntar: ¿Com els religiosos (vull dir els 
creients en Déu de totes les grans 
tradicions religioses) som avui per el món 
una resposta viva al nihilisme? ¿Com 
suscitem el gust per la mística, expressió 
important d’una fe viva? ¿Com fem de 
l’altre un lloc de trobada amb el Déu que cerquem? Déu s’identifica amb tots, també amb 
aquells que el cerquen amb rectitud, siguin de la religió que siguin. 

 

3. Com viure el diàleg interreligiós des de la nostra vida consagrada 

Caminar a prop dels germans, els camins dels quals no són els nostres, demana 
optar per no “xocar” sinó per “abraçar-nos” en la complementarietat. Els religiosos hem de 
ser experts en l’art del viure junts. La novetat de l’amor que ens va anunciar el Crist fou 
l’afirmació: hi ha l’ALTRE! Déu i el Proïsme, doncs tot ésser humà ha estat marcat per la 
imatge divina que és la seva principal constitució.  

El diàleg interreligiós suposa una amistat que es teixeix dia a dia, una confiança que 
es crea, una unitat que es desitja. Es tracta d’una UNITAT més gran que les DIFERÈNCIES. 
Déu és Déu de tots.  

Anar al diàleg interreligiós demana anar-hi amb ganes de reflexionar sobre la fe “dels 
altres i de la pròpia”. Saber escoltar implica atenció, amor i prendre’ns l’altre seriosament 

com a font de revelació també. I, que 
maco seria també sentir-nos junts 
portadors del sofriment dels nostres 
germans d’arreu del món i, davant la 
tràgica situació mundial, ser capaços, 
de fer en un moment donat un gest 
profètic a favor seu! 

“Està molt bé això de que el 
cristià de demà serà místic o no serà, 
però caldria afegir com ho ha fet Juan 
Manuel Martín Velasco: “el cristià de 
demà serà solidari,cultivarà la lluita per 
la justícia i entrarà a la societat per 
renovar-la”.  

Pels monjos i per tots els qui hem 
optat  per seguir el Crist, “deixar-ho tot” 
ha estat necessari i ha estat el primer 
pas, però “abraçar-ho tot” ha 
d’esdevenir el segon. Aquest Any el 
Papa ens crida a viure amb passió els 
aspectes constitutius de la nostra vida 
consagrada!!! Pensem doncs, ¿com 
responem al que l’Esperit va demanar 
als nostres fundadors? des de Sant 

Benet, sant Ignasi, sant Vicenç de Paül, sta. Teresa de Calcuta?... 
Viure l’avui amb passió és fer-nos “experts en comunió”. El diàleg interreligiós 

demana cercar junts el camí cap aquella plenitud d’amor de les tres Persones Divines (cf 

Des de la nostra “entitat” avui jo 
us invito a formar un “Grup 
Contemplatiu” de diàleg que 
cerqui, juntament amb persones 
d’altres tradicions religioses, 
compartir la saviesa divina i la 
fraternitat com a realitat que 
volem viure amb tothom. Podria 
ser un grup que, consolidant 
més i més la fe i l’amistat 
aconseguís un ric intercanvi 
espiritual, compartint allò que és 
el més important que posseïm 
cada un, el tresor del propi credo 
amb els  amics, tot recordant 
que sense amistat el diàleg no 

pot ni tan sols començar. 
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1Jn 4,8) model de tota relació interpersonal. És la mística del viure junts. ¿No podria ser 
aquest Any l’ocasió de desenvolupar projectes comuns “guardant-nos de la malaltia de 
l’autoreferencialitat!” com diu el Papa?  

 
És bo compartir les riqueses doctrinals i espirituals. La fe ens ha de fer descobrir en 

el veí un altre món religiós que ja no podem deixar de banda sinó que hem de poder integrar 
en la pròpia fe. El diàleg escolta i observa, però també parla, corregeix i es deixa corregir; 
el seu objectiu és la comprensió mútua. Això equival a dir que el diàleg ha de procedir de 
les profunditats dels interlocutors. Necessitem “Credos” que expressin i concretin allò que 
creiem. La trobada de les religions ha de ser una trobada veritablement religiosa i per tant 
sagrada. 

 
 Des de la nostra “entitat” avui jo us invito a formar un “Grup Contemplatiu” de diàleg 
que cerqui, juntament amb persones d’altres tradicions religioses, compartir la saviesa 
divina i la fraternitat com a realitat que volem viure amb tothom. Podria ser un grup que, 
consolidant més i més la fe i l’amistat aconseguís un ric intercanvi espiritual, compartint allò 
que és el més important que posseïm cada un, el tresor del propi credo amb els  amics, tot 
recordant que sense amistat el diàleg no pot ni tan sols començar. 

 Dialogar serà imitar Déu que es comunica i es revela. I nosaltres ho farem des de la 
certesa que davant Déu estem en igualtat amb tota altra persona, aquesta és una condició 
important del diàleg interreligiós. Fer grup de diàleg amb els que pensen diferent. Les 
diferències de les pròpies identitats compartides, ens portaran cap a una recerca més 
profunda d’allò que és propi a cadascú. Si amb ells no tinguéssim res en comú no podríem 
dialogar, i si ho tinguéssim tot en comú no tindríem ja res a dir-nos. Adreçant-nos 
mútuament i amb respecte la pregunta: quin és el teu Déu? ens invitarem a apropar-nos 
junts al Centre de tot, Déu.  

 
Reconeixem, però que l’encontre interreligiós a nivell d’experiència espiritual està en 

el seu començament. Sant Gregori de Nissa deia del pare dels creients, Abraham, mentre 
sortia de la ciutat d’Ur: “En aquells moments Abraham no estava segur d’anar pel camí 
correcte, perquè no sabia on anava”. També nosaltres ens trobem una mica en aquest acte 
de fe: no sabem massa on anem, però caminem. Si caminem i ens donem la mà els uns als 
altres, potser podrem avançar amb joia i finalment arribar a algun lloc! 

 
 

Griselda Cos, monja benedictina 
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El germà Lluís Serra preSenta una relació d’actes més significatius, previstos d’ara fins a 
la cloenda de l’Any de la Vida Consagrada. 
 
1. Cloenda de les celebració amb motiu del V Centenari del naixement de Santa Teresa 

de Jesús, que tindrà lloc demà, dia 15 d’octubre. 
 

2. Jornada de Formació Permanent, dia 17 d’octubre, dissabte: “En camí cap a 
l’esperança. La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats”, amb la participació 
de P. Jaume Flaquer sobre les “Causes del conflicte al Próxim Orient”; la Sra. Isabel 
Ferrer, sobre “L'atenció a les persones víctimes d'una situació d'emergència: 
dimensions personals”; i el P. Llorenç Puig amb la col·laboració del G. Lluís Serra sobre 
”Resposta esperançada i tenaç de la vida religiosa” 

 
3. 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, a l’Ateneu Universitari Sant Pacià, Seminari Conciliar, carrer 
Diputació, 231 (Aula Magna), amb el següent programa: a) Salutació del P. Màxim 
Muñoz Duran, CMF, President de l’URC; b) 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; 
i c) Cloenda a càrrec del Cardenal Lluís Martínez Sistach. 

 
4. La vida religiosa i la seva contribució al país  

Cicle de conferències de la Fundació Joan Maragall dins del marc de l’Any de la Vida 
Consagrada 
Coordinador: Jordi LATORRE 
La Vida Religiosa forma part de la vida cristiana des dels seus inicis. Jesucrist va viure 
pobre, cast i obedient al Pare i, com ell, dones i homes de tots els temps s’han sentit 

Comunicació 3.- “Any de la Vida Consagrada. Actes més significatius 
que resten” a càrrec del germà Lluís Serra 

 
Germà Lluís Serra 
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cridats a viure la seva fe cristiana. La imitació de Crist i la vivència de la fraternitat ha 
marcat la vida monàstica al llarg dels segles, que vol ser testimoni de pregària i de 
comunió. A més, la missió apostòlica envers la propagació de la fe, l’atenció a les 
necessitats dels pobres i dels malalts, i l’educació dels infants i les classes populars 

han impulsat els Instituts Religiosos de 
vida activa, que volen ser continuadors 
de  Jesucrist, “que va passar fent el bé 
i guarint els posseïts pel diable” (cf. Ac 
10,28). Tot seguint el Crist, les 
religioses i els religiosos han fet una 
aportació molt positiva en la promoció 
de la societat humana. 
Dins del marc de l’Any de la Vida 
Consagrada la Fundació Joan 

Maragall vol oferir un cicle de conferències que ens ajudin a percebre l’aportació dels 
Instituts Religiosos a la vida cultural i social del nostre país. 
 

 Dijous 5 de novembre de 2015. ENTRE L’ESPIRITUALITAT I EL SERVEI. Jordi 
LATORRE 

 Dimarts 10 de novembre de 2015. DONA I PROMOCIÓ SOCIAL. Victòria 
MOLINS 

 Dijous 19 de novembre de 2015. SALUT. Miguel MARTÍN  
 Dijous 26 de novembre de 2015. EDUCACIÓ. Enric PUIG 
 Dijous 3 de desembre de 2015. PENSAMENT, LLENGUA I CULTURA. Antoni 

SERRAMONA 
Amb la col·laboració amb la Direcció General d'Afers Religiosos 

 
5. CONFER celebra els dies 10, 11 i 12 de novembre a Madrid la XXII Assemblea 

General amb el lema: “Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve”. 
 

6. Jornada de Formació Permanent: el P. Lluc Torcal, prior de Poblet, dirigeix una jornada 
matinal de formació permanent el dia 28 de novembre sobre l’encíclica LAUDATIO 
SI, des de l’òptica de la vida religiosa. 

7. Any Sant de la Misericòrdia. Jubileu Extraordinari (8 de desembre 2015 al 20 de 
novembre de 2016). Textos i materials per ajudar a viure aquest any, elaborat en 
coordinació amb diverses entitats… i amb participació de l’URC i d’algunes 
congregacions. 

 
8. Vine al Festival de la misericòrdia! Art i testimonis amb els religiosos de la URC. 

Divendres 15 gener 2016. Estació d'Enllaç. 
 

9. Cloenda de l’Any de a Vida Consagrada el 2 de febrer de 2016. 
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El G. Lluís Serra exposa quatre informacions de manera breu. 
1. Un recordatori dels Estatuts 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les superiores i els superiors majors amb seu fora de Catalunya poden nomenar una 
persona amb delegació permanent. Si poden assistir a l’assemblea, poden anar 
acompanyats de la persona amb la seva delegació, encara que només disposaran d’un 
vot en cas de votacions. 

 
2. Associacio Cintra 

L’associació Cintra, que compta amb 33 consgregacions religioses que li donen suport 
i en són membres, tindrà la seva assemblea general el proper 4 de novembre als 
jesuites de Casp. S’està plantejant valorar la realitat actual a través d’una comisió per 
aprofundir i actualizar els seus objectius. També caldrà remodelar la junta directiva, i 
elegir una persona que n’exerceixi la presidència. 
 

3. Auxiliar de secretaria 

Es demanen que s’envïin curriculums per cobrir la sustitució com auxiliar de la 
secretaria de la Unió de Religiosos de Catalunya. Jornada parcial de 4 hores diàries. 
 

4. Web urc.cat 

Presenta un disseny provisional del home del web de l’URC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacions 
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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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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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Queridos hermanos y hermanas: 

La Jornada Mundial de las Misiones 2015 tiene lugar en el contexto del Año de la Vida 
Consagrada, y recibe de ello un estímulo para la oración y la reflexión. De hecho, si todo 
bautizado está llamado a dar testimonio del Señor Jesús proclamando la fe que ha recibido 
como un don, esto es particularmente válido para la persona consagrada, porque entre 
la vida consagrada y la misión subsiste un fuerte vínculo. El seguimiento de Jesús, que ha 
dado lugar a la aparición de la vida consagrada en la Iglesia, responde a la llamada a tomar 
la cruz e ir tras él, a imitar su dedicación al Padre y sus gestos de servicio y de amor, a 
perder la vida para encontrarla. Y dado que toda la existencia de Cristo tiene un carácter 

misionero, los hombres y las 
mujeres que le siguen más de 
cerca asumen plenamente este 
mismo carácter. 

La dimensión misionera, al 
pertenecer a la naturaleza 
misma de la Iglesia, 
es también intrínseca a toda 
forma de vida consagrada, y no 
puede ser descuidada sin que 
deje un vacío que desfigure el 
carisma. La misión no es 
proselitismo o mera estrategia; 
la misión es parte de la 
“gramática” de la fe, es algo 
imprescindible para aquellos 

que escuchan la voz del Espíritu que susurra “ven” y “ve”. Quién sigue a Cristo se convierte 
necesariamente en misionero, y sabe que Jesús «camina con él, habla con él, respira con 
él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera» (Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 266). 

La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, es una pasión por su pueblo. 
Cuando nos detenemos ante Jesús crucificado, reconocemos todo su amor que nos 
dignifica y nos sostiene; y en ese mismo momento percibimos que ese amor, que nace de 
su corazón traspasado, se extiende a todo el pueblo de Dios y a la humanidad entera. Así 
redescubrimos que él nos quiere tomar como instrumentos para llegar cada vez más cerca 
de su pueblo amado (cf. ibíd., 268) y de todos aquellos que lo buscan con corazón sincero. 
En el mandato de Jesús: “id” están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos 
de la misión evangelizadora de la Iglesia. En ella todos están llamados a anunciar el 
Evangelio a través del testimonio de la vida; y de forma  especial se pide a los consagrados 
que escuchen la voz del Espíritu, que los llama a ir a las grandes periferias de la misión, 
entre las personas a las que aún no ha llegado el Evangelio. 

El quincuagésimo aniversario del Decreto conciliar Ad gentes nos invita a releer y meditar 
este documento que suscitó un fuerte impulso misionero en los Institutos de Vida 
Consagrada. En las comunidades contemplativas retomó luz y elocuencia la figura de santa 
Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones, como inspiradora del vínculo íntimo de la 
vida contemplativa con la misión. Para muchas congregaciones religiosas de vida activa el 
anhelo misionero que surgió del Concilio Vaticano II se puso en marcha con una apertura 

Missatge del papa Francesc per a la Jornada Mundial de les Missions 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
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extraordinaria a la misiónad gentes, a menudo acompañada por la acogida de hermanos y 
hermanas provenientes de tierras y culturas encontradas durante la evangelización, por lo 
que hoy en día se puede hablar de una interculturalidad generalizada en la vida consagrada. 
Precisamente por esta razón, es urgente volver a proponer el ideal de la misión en su centro: 
Jesucristo, y en su exigencia: la donación total de sí mismo a la proclamación del Evangelio. 
No puede haber ninguna concesión sobre esto: quién, por la gracia de Dios, recibe la 
misión, está llamado a vivir la misión. Para estas personas, el anuncio de Cristo, en las 
diversas periferias del mundo, se convierte en la manera de vivir el seguimiento de él y 
recompensa los muchos esfuerzos  y privaciones. Cualquier tendencia a desviarse de esta 
vocación, aunque sea acompañada por nobles motivos relacionados con la muchas 
necesidades pastorales, eclesiales o humanitarias, no está en consonancia con el 
llamamiento personal del Señor al servicio del Evangelio. En los Institutos misioneros los 
formadores están llamados tanto a indicar clara y honestamente esta perspectiva de vida y 
de acción como a actuar con 
autoridad en el discernimiento de 
las vocaciones misioneras 
auténticas. Me dirijo 
especialmente a los jóvenes, que 
siguen siendo capaces de dar 
testimonios valientes y de realizar 
hazañas generosas a veces contra 
corriente: no dejéis que os roben el 
sueño de una misión auténtica, de 
un seguimiento de Jesús que 
implique la donación total de sí 
mismo. En el secreto de vuestra 
conciencia, preguntaos cuál es la 
razón por la que habéis elegido la 
vida religiosa misionera y medid la 
disposición a aceptarla por lo que es: un don de amor al servicio del anuncio del Evangelio, 
recordando que, antes de ser una necesidad para aquellos que no lo conocen, el anuncio 
del Evangelio es una necesidad para los que aman al Maestro. 

Hoy, la misión se enfrenta al reto de respetar la necesidad de todos los pueblos de partir de 
sus propias raíces y de salvaguardar los valores de las respectivas culturas. Se trata de 
conocer y respetar otras tradiciones y sistemas filosóficos, y reconocer a cada pueblo y 
cultura el derecho de hacerse ayudar por su propia tradición en la inteligencia del misterio 
de Dios y en la acogida del Evangelio de Jesús, que es luz para las culturas y fuerza 
transformadora de las mismas. 

Dentro de esta compleja dinámica, nos preguntamos: “¿Quiénes son los destinatarios 
privilegiados del anuncio evangélico?” La respuesta es clara y la encontramos en el mismo 
Evangelio:  los pobres, los pequeños, los enfermos, aquellos que a menudo son 
despreciados y olvidados, aquellos que no tienen como pagarte (cf. Lc14,13-14). La 
evangelización, dirigida preferentemente a ellos, es signo del Reino que Jesús ha venido a 
traer: «Existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos 
solos» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 48). Esto debe estar claro especialmente para las 
personas que abrazan la vida consagrada misionera: con el voto de pobreza se escoge 
seguir a Cristo en esta preferencia suya, no ideológicamente, sino como él, identificándose 
con los pobres, viviendo como ellos en la precariedad de la vida cotidiana y en la renuncia 
de todo poder para convertirse en hermanos y hermanas de los últimos, llevándoles el 
testimonio de la alegría del Evangelio y la expresión de la caridad de Dios. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Para vivir el testimonio cristiano y los signos del amor del Padre entre los pequeños y los 
pobres, las personas consagradas están llamadas a promover, en el servicio de la misión, la 
presencia de los fieles laicos. Ya  el Concilio Ecuménico Vaticano II afirmaba: «Los laicos 
cooperan a la obra de evangelización de la Iglesia y participan de su misión salvífica a la 
vez como testigos y como instrumentos vivos» (Ad gentes, 41). Es necesario que los 
misioneros consagrados se abran cada vez con mayor valentía a aquellos que están 
dispuestos a colaborar con ellos, aunque sea por un tiempo limitado, para una experiencia 
sobre el terreno. Son hermanos y hermanas que quieren compartir la vocación misionera 
inherente al Bautismo. Las casas y las estructuras de las misiones son lugares naturales 
para su acogida y su apoyo humano, espiritual y apostólico. 

Las Instituciones y Obras misioneras de la Iglesia están totalmente al servicio de los que no 
conocen el Evangelio de Jesús. Para lograr eficazmente este objetivo, estas necesitan los 
carismas y el compromiso misionero de los consagrados, pero también, los consagrados, 
necesitan una estructura de servicio, expresión de la preocupación del Obispo de Roma 
para asegurar la koinonía, de forma que la colaboración y la sinergia sean una parte integral 
del testimonio misionero. Jesús ha puesto la unidad de los discípulos, como condición para 
que el mundo crea (cf.Jn 17,21). Esta convergencia no equivale a una sumisión jurídico-
organizativa a organizaciones institucionales, o a una mortificación de la fantasía del 
Espíritu que suscita la diversidad, sino que significa dar más eficacia al mensaje del 

Evangelio y promover aquella unidad de propósito que 
es también  fruto del Espíritu. 

La Obra Misionera del Sucesor de Pedro tiene 
un horizonte apostólico universal. Por ello también 
necesita de los múltiples carismas de la vida 
consagrada, para abordar al vasto horizonte de la 
evangelización y para poder garantizar una adecuada 
presencia en las fronteras y territorios alcanzados. 

Queridos hermanos y hermanas, la pasión del misionero 
es el Evangelio. San Pablo podía afirmar: «¡Ay de mí si 
no anuncio el Evangelio!» (1 Cor 9,16). El Evangelio es 
fuente de alegría, de liberación y de salvación para 
todos los hombres. La Iglesia es consciente de este don, 
por lo tanto, no se cansa de proclamar sin cesar a todos 
«lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo 

que hemos visto con nuestros propios ojos» (1 Jn 1,1). La misión de los servidores de la 
Palabra -obispos, sacerdotes, religiosos y laicos- es la de poner a todos, sin excepción, en 
una relación personal con Cristo. En el inmenso campo de la acción misionera de la Iglesia, 
todo bautizado está llamado a vivir lo mejor posible su compromiso, según su situación 
personal. Una respuesta generosa a esta vocación universal la pueden ofrecer los 
consagrados y las consagradas, a través de una intensa vida de oración y de unión con el 
Señor y con su sacrificio redentor. 

Mientras encomiendo a María, Madre de la Iglesia y modelo misionero, a todos aquellos 
que, ad gentes o en su propio territorio, en todos los estados de vida cooperan al  anuncio 
del Evangelio, os envío de todo corazón mi Bendición Apostólica. 

Vaticano, 24 de mayo de 2015. Solemnidad de Pentecostés 

Francisco 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_sp.html
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CICLE DE CONFERÈNCIES DINS DEL MARC DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA 
 

                                                                                                             
Coordinador: Jordi LATORRE 

La Vida Religiosa forma part de la vida cristiana des dels seus inicis. Jesucrist va viure 
pobre, cast i obedient al Pare i, com ell, dones i homes de tots els temps s’han sentit cridats 
a viure la seva fe cristiana. La imitació de Crist i la vivència de la fraternitat ha marcat la 
vida monàstica al llarg dels segles, que vol ser testimoni de pregària i de comunió. A més, 
la missió apostòlica envers la propagació de la fe, l’atenció a les necessitats dels pobres i 
dels malalts, i l’educació dels infants i les classes populars han impulsat els Instituts 
Religiosos de vida activa, que volen ser continuadors de Jesucrist, “que va passar fent el 
bé i guarint els posseïts pel diable” (cf. Ac 10,28). Tot seguint el Crist, les religioses i els 
religiosos han fet una aportació molt positiva en la promoció de la societat humana. 

Dins del marc de l’Any de la Vida Consagrada la Fundació Joan Maragall vol oferir un cicle 
de conferències que ens ajudin a percebre l’aportació dels Instituts Religiosos a la vida 
cultural i social del nostre país. 
 
Dijous 5 de novembre de 2015 
ENTRE L’ESPIRITUALITAT I EL SERVEI 
Jordi LATORRE 
 
Dimarts 10 de novembre de 2015 
DONA I PROMOCIÓ SOCIAL 
Victòria MOLINS 
 
Dijous 19 de novembre de 2015 
SALUT 
Miguel MARTÍN 
 
Dijous 26 de novembre de 2015 
EDUCACIÓ 
Enric PUIG 
 
Dijous 3 de desembre de 2015 
PENSAMENT, LLENGUA I CULTURA  
Antoni SERRAMONA 

Amb la col·laboració amb la Direcció General d'Afers Religiosos. 

Lloc: Auditori de la Fundació (València, 244 - Barcelona). Hora: 19h 

La vida religiosa i la seva contribució al país 
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(Arquebisbat de Tarragona). El Capítol 
General de l’Orde Cistercenc ha elegit el P. 
Lluc Torcal i Sirera, prior del Monestir de 
Santa Maria de Poblet des de 2007, nou 
Procurador General de l’Orde. El 
Procurador de l’Orde és qui tramita i 
gestiona davant la Santa Seu els 
assumptes de cada una de les 
Congregacions de l’Orde i treballa 
estretament amb l’Abat General en el 
govern de l’Orde Cistercenc. A partir d’ara 
compatibilitzarà aquest nou càrrec amb el 
de prior del Monestir. 

 
El P. Lluc Torcal (Sant Cugat del Vallès, 
1971) va entrar al Monestir de Poblet 

l’agost de 1995 i l’11 de juliol de 2000 va emetre la seva professió solemne davant del P. 
Abat, Dom Josep Alegre. Va ser ordenat de prevere pel Sr. Arquebisbe, Mons. Jaume Pujol, 
el dia 3 de juny de 2007. Llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de 
Barcelona és doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma. Ha estat 
escollit Secretari General del Capítol General, del Consell de l’Abat General i del Sínode de 
l’Orde Cistercenc (2005-2015) i en l’àmbit acadèmic és el director dels Cursos de Formació 
Monàstica del Col·legi Sant Bernat a Roma, membre del projecte STOQ (Science, Theology 
and the Ontological Quest) en el marc del qual treballa en la interpretació filosòfica de la 
Mecànica Quàntica. També és president del Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 
(PNIN).  
 

 
 
“125 ANYS GAUDINT AMB TU” 
 
Celebrar els 125 anys d'un col·legi que ha estat sempre en l'avantguarda educativa és per 
a tota la família teresiana, a més d'un motiu d'alegria, un gran repte: desplegar tota la força 
de la nostra comunitat educativa i afrontar els reptes que ens planteja la societat del segle 
XXI 
 
Antoni Gaudí, malgrat l'escadusser pressupost de què disposava, va aconseguir dissenyar 
un col·legi amb una forta personalitat, un edifici impregnat de simbolisme, des dels materials 
de construcció –maó i ferro forjat- fins a la disposició dels volums. La seva font d’inspiració 
fou  “El castell interior”, coneguda obra de Santa Teresa de Jesús. 
 
L’any 1890 s'inaugurà l'edifici com a col·legi i com a casa de les germanes de la Companyia 
de Santa Teresa. Des de llavors, la seva intensa activitat docent únicament s'ha vist 
interrompuda durant el període de la Guerra Civil. 
 
L'oferta educativa del centre abasta des d'Educació Infantil fins a Batxillerat. El Projecte 
Educatiu de l’escola centra el seu màxim interès en la voluntat de formar integralment la 
persona, tot partint de la realitat que ens envolta, en un clima de diàleg constructiu. Aquesta 
interpretació de la tasca educativa permetrà la preparació dels alumnes per a la vida. El 
Col·legi  Ganduxer – Santa Teresa cerca en tot moment l'excel·lència educativa, mitjançant 

Santa Teresa-Ganduxer: 125 anys de resposta educativa 1890-2015 

El Prior de Poblet, P. Lluc Torcal, nou Procurador General de l’Orde 

Cistercenc 

javascript:verfotogran('/ftp/noticies/431_20151014113851.jpg')
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un equip de docents que resta molt atent a les innovacions pedagògiques i un especial 
interès a fomentar des dels primers cursos acadèmics la pluralitat lingüística : català, 
castellà, anglès i francès. 
 
Un centre que fomenta el desenvolupament integral dels alumnes en una societat 
complexa, però apassionant, obert als canvis a venir, seguint els ensenyaments del 
pedagog Sant Enric d’Ossó, qui sàviament deia: “La veritable educació és la que conrea, 
alhora, la dimensió religiosa, moral, intel·lectual, estètica i física de l'home” 
 

Un centre que creu en la força 
transformadora de l'educació, que promou 
els valors cristians, acompanyant els 
alumnes en les seves opcions de vida, a 
través d'una sistemàtica lectura de la 
realitat, que els orienta en les seves 
respostes com a ciutadans i creients. 

 
Un centre que opta per la persona,  el seu 
únic protagonista és l'alumne, que és 
acompanyat en el seu creixement a través 
d'una acció tutorial propera i continuada, 
l'atenció a la diversitat i l'orientació per a les 
etapes postobligatorias i els estudis 
universitaris posteriors. 

 
Un centre amb molta vida, amb projectes 
educatius que han portat a la necessària 
ampliació de Secundària i Batxillerat, amb 

nous espais esportius, científics, tecnològics i artístics . 
 Després de 125 anys, l'esperit de Santa Teresa de Jesús segueix viu gràcies al carisma 
d'Enric d’Ossó:  “És a l'escola i en la família on poden establir-se els fonaments duradors 
de la societat futura”.  
 Des del cor de Sarrià-Sant Gervasi, convidem  alumnes, exalumnes, professors, antics 
professors, pares i altres col·laboradors a participar en aquest joiós esdeveniment:  la  
celebració del 125è aniversari del Col·legi, que tindrà lloc el proper 15 d'octubre a les 20 
h. en el mateix centre. 

 

 

 
Per Felip Comabella / Comunicació Social 
Sota el lema “Fent créixer la teva llum 1940 -2015” 

Diumenge 4 d'octubre es va celebrar l’acte inaugural del 75è aniversari (1940-2015) de 
l’escola salesiana d’Horta. La jornada va començar amb una caminada en direcció cap a 
Don Bosco, en un viatge a la Barcelona modernista del 1886, gràcies al museu de Martí-
Codolar.  Es va celebrar l’eucaristia, acció de gràcies a Déu per tot el que ha fet possible a 
l’escola, finalitzant amb un piscolabis.  

Es va caminar, celebrar i compartir. Es va viure una verdadera experiència de família, de 
comunitat educativa, de salesianitat i de Déu. Un acte senzill però intens, viscut per unes 

Els Salesians d’Horta celebren 75 anys d’història 
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180 persones que es van sentir cridades i van donar resposta aportant un nou color al món 
que ens acull, el color blau de la samarreta, el color de Salesians Horta. Accedir a l’àlbum.   

Miquel Armengol, salesià i director titular, explica que aquests 75 anys signifiquen “el gra 
de sorra que tants salesians, mestres, personal de serveis, alumnes, famílies... han aportat 
durant tant de temps per fer créixer l'educació salesiana al nostre col·legi. Ha estat un 
veritable do de Déu que tantes generacions de joves s'hagin educat i hagin crescut com a 
persones i com a cristians a la nostra escola.” 
I afegeix  que “ és un aniversari joiós: les noces de platí de l'escola. Però també ens són un 
bon esperó. Un esperó per mantenir el ritme educatiu de l'escola salesiana. Per estimar els 
alumnes, i perquè ells notin que són estimats. Per seguir el ritme del nostre poble, amb tots 
els reptes que tenim per davant. Per cuidar sempre els valors salesians de la raó, la recerca 
de sentit i la tendresa.” 

El projecte educatiu d’Horta és la suma de molta gent, a continuació doncs, la veu d’alguns 
dels seus protagonistes. 
  
Jordi Panisello. Exalumne i Tutor de 3r ESO. 
 “Porto des de ben petit, els 4 o 5 anys, al col·legi d'Horta. Era un minyó i els meus pares 
em portaven com a veïns del barri a jugar als seus patis oberts els caps de setmana. Als 8 
anys hi vaig entrar com a alumne. En acabar el COU ja estava de monitor al seu esplai, la 
Pinya Verda, i quatre anys més tard, ara en fa 31, hi vaig començar a fer de mestre. És 
casa meva (i ho agraeixo). 
  
Luis Abáigar. Mestre de Primària. 
"Per a mi Horta sempre ha estat la meva casa, la meva segona casa. Porto aquí 36 cursos, 
es diu aviat. La meva dona sempre em deia en arribar a casa: "Ni que el col·legi fos teu!" 
Jo li responia que jo ho sentia així, com a meu, la meva segona llar. " 
  
Carles Pascual. Cap d’Estudis de secundària. 
 “Els 75 anys d’Horta són una manera d’actuar que ajuda a millorar les persones que han 
estat vinculades amb aquest centre.  Celebració d’una manera de ser que ens fa créixer a 
tots els que passem per la casa. Celebració d’un projecte de futur del que penso formar 
part molts anys." 

https://picasaweb.google.com/104800469249223668093/151004GEACTEINAUGURAL75ANYS?feat=flashalbum
http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/P/portada75anys.jpg
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 Meritxell Borràs ha lliurat el V Memorial Cassià Just a l’Associació Unesco 
per al Diàleg Religiós  
 L’entitat proposa fer créixer el diàleg interreligiós “una necessitat si volem 
una societat plural i diversa que sigui convivencial i en pau”.  

La consellera de Governació i Relacions Institucionals, Meritxell Borràs, ha lliurat aquest 
dijous el guardó del V Memorial Cassià Just que atorga la direcció  a l’associació 
aconfessional Audir, en un acte al Palau de la Generalitat que ha comptat amb 
representants de les principals confessions religioses del país. La consellera ha destacat 
“l’aposta decidida” d’aquesta entitat no confessional per al diàleg interreligiós, així com “la 
seva voluntat universal de propugnar l’establiment de relacions entre la comunitat 
local i la internacional”. En aquesta línia, la titular de Governació ha insistit en la necessitat 
del diàleg “per entendre l’altre, comprendre les seves decisions i respectar-les, per 
defensar així les nostres idees des de la tolerància” i també en la necessitat d’adquirir 
un compromís per respectar “els drets humans, incloent-hi la llibertat religiosa i els 
drets de les minories”. 
  
D’altra banda, la consellera Borràs ha reivindicat la raó de ser del Memorial Cassià Just que 
és, ha dit “construir un espai comú de convivència religiosa a través del 
reconeixement de la tasca de persones i institucions per a aquest fi”. “En els moments 
decisius que viu Catalunya” ha conclòs “prenem la fermesa i el testimoniatge de l’abat 
Cassià com a valors segurs cap a una societat justa i inclusiva”. 
  
En aquesta edició s’han presentat dotze candidatures, tal com ha recordat el director 
general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, que ha estat l’encarregat de 
llegir el veredicte, que s’ha fonamentat en tres valors de l’Associació: 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. 
  

La consellera de Governació reclama compromís i respecte envers la 
llibertat religiosa i els drets de les minories 

http://www.audir.org/


  
 

    36 | 44 

El guardó, obra cal·ligràfica de l’artista Oriol Miró, ha estat  recollit pel president i pel director 
de l’entitat, Jaume de Marcos i Francesc Torradeflot, respectivament. En el seu discurs 
d’agraïment han assenyalat que “el diàleg interreligiós és encara feble i ha de créixer” 
i ho han qualificat de necessitat “si volem una societat plural i diversa que sigui 
convivencial i en pau”. “S’ha fet molt, però encara queda molt per fer”, ha apuntat 
Torradeflot,  que ha afegit que “haurem de ser més creatius i imaginatius per fer arribar 
la cultura del diàleg arreu, sobretot als qui no volen dialogar”. 
  
Doble proposta de candidatura 
Les candidatures a favor de l’Audir havien estat presentades simultàniament pel Centre 
Ecumènic de Catalunya (fundat i presidit pel caputxí Joan Botam), i pel jesuïta Xavier 
Melloni, membre del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa (CADR). En la seva 
intervenció, Joan Botam ha recordat que aquesta entitat progressa “en l’ideal d’una 

Catalunya en permanent estat de diàleg 
intercultural” i ha repassat les fites més 
significatives de l’entitat, com ara els diferents 
parlaments de les religions que ha organitzat, 
a Barcelona (2005), Manresa (2006), Alacant 
(2007), Lleida (2009), Perpinyà (2011) i ara el 
que prepara per al 17 d’octubre, a Girona. 
  
Per la seva banda, Xavier Melloni ha 
considerat que l’Audir es caracteritza per 
promoure el diàleg interreligiós “des d’una 
difícil i alhora generosa neutralitat”, alhora 

que ha fet de “pont entre la comunitat local i la internacional”. A més, Melloni ha apuntat 
que en els quinze anys que porta activa, l’Associació ha posat a prova “la seva vocació de 
vetllar per la difícil alteritat” i que aquest reconeixement ha de ser un estímul perquè 
tothom continuï la tasca de “desfer prejudicis i crispacions entre les diverses 
comunitats religioses”. 
En l’acte també ha intervingut l’acadèmic Daniel Giralt-Miracle, també membre del CADR, 
que ha explicat la iniciativa Institut d’Arts i Espiritualitat que des del 2 d’octubre acull 
l’església romànica de Santa Cecília, situada a sis quilòmetres al nord de l’abadia de 
Montserrat.  Es tracta de l’aprofitament d’un espai sacre del segle X connectant-lo amb 
inquietuds del segle XXI emprant el llenguatge abstracte de l’artista Sean Scully (Dublin, 
1945). “Un projecte que remarquem des del CADR” ha assenyalat “tant en l’àmbit 
nacional com internacional, i que promou el diàleg i l’entesa entre la cultura, l’art 
contemporani i l’espiritualitat”.    
  
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 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. 

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
http://www.termcat.cat/es/Diccionaris_En_Linia/193/
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Jornades, llibres, conferències… 
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JORNADA SOBRE LA FAMÍLIA 
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: 934394305/696656360 | Email: solidario@manyanet .org 
Web: solidario.manyanet.org 

Aquesta obra editada per l’Editorial Claret 
recull els missatges del papa Francesc en el 
recent viatge a Cuba i als Estats Units. 
El papa Francesc ha realitzat 20 viatges 
apostòlics, la meitat dins mateix d'Itàlia i, 
l'altra meitat, fora. L'elecció dels destins no 
és ingènua: sap molt bé on va i el perquè 
dels seus viatges. 
Durant l'elecció papal, els cardenals varen 
anar a buscar el Papa gairebé a la fi del 
món. Ara, ell mateix, realitza els seus 
viatges apostòlics fins a l'extrem del 
planeta per estar al costat dels últims, 
d'aquells que no tenen veu. 
A partir de dimarts, podreu trobar aquesta 
obra a la llibreria Claret. Una publicació que 
permet endinsar-se en les paraules 
profundes i interpel·ladores del papa 
Francesc 
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El acto va dirigido a especialistas y a la sociedad en general, con el objetivo de valorar el 
rico legado cultural, monumental y espiritual de la única cartuja habitada de Cataluña, y de 
la Orden de los Cartujos 
 
El cardenal Martínez Sistach inaugurará el 34º Congreso Internacional sobre la Cartuja en 
el Seminario Conciliar de Barcelona coincidiendo con el sexto centenario de su fundación. 
La provincia cartujana de Cataluña presentará los últimos estudios e investigaciones 
científicas sobre su historia, carisma, arquitectura, artes, literatura, música, etc. Tendrá 
lugar los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 2015 en el Aula Magna del 
Seminario Conciliar de Barcelona. 
El Congreso va dirigido a especialistas y a la sociedad en general, con el objetivo de permitir 
un mejor conocimiento y la valoración del rico legado cultural, monumental y espiritual de 
la única cartuja habitada de Cataluña, y de la Orden Cartujana. 

¿Cuál es la vida de los monjes cartujos? 
La Orden de la Cartuja es una orden monástica fundada en 1084 por Bruno de Colonia y 
seis compañeros. Los monjes que forman parte, llamados cartujos, posponen a su nombre 
las siglas OC o O. Cart. Los cartujos son un orden de vida contemplativa. Profesa una 
austeridad extrema en la práctica y durante toda su existencia ha continuado en esta 
pobreza y sin caer en lujos, por lo que es el único de los órdenes antiguos que no ha 
necesitado nunca una reforma observando (normalmente, los otros órdenes las hacían para 
recuperar el ideal primitivo, ya perdido). 

El objetivo de un cartujo es la contemplación pura, en una vida monástica de oración pura 
y continuada. Tiene un carácter medio eremítico, ya que los monjes viven en comunidad 
pero separados y en soledad, como ermitaños. Las cartujas requieren, pues, una gran 
extensión de terreno, para permitir a los monjes vivir buena parte del día aislados en sus 
celdas individuales: las comidas se hacen en la celda. Sólo algunos oficios litúrgicos y 
algunos trabajos se hacen en comunidad. No hacen apostolado fuera del monasterio. 

34º Congreso Internacional sobre la Cartuja con el cardenal Martínez 
Sistach 

https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Mart%C3%ADnez_i_Sistach
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Carácter contemplativo 
La primera característica 
de un monje cartujo es la 
búsqueda de Dios en la 
soledad. La soledad del 
cartujo se encuentra en 3 
niveles: la separación del 
mundo, la guardia de la 
celda, la soledad interior, o 
la soledad del corazón. 
Los monjes cartujos 
guardan los votos de 
pobreza, castidad y 
obediencia, además de 
dos votos más: la 
estabilidad en el 
monasterio y la conversión 
de costumbres, en el que 

se busca un crecimiento de entrega al Señor.   

Liturgia 
La liturgia está basada en la que escribió san Bruno, que se distingue por su simplicidad y 
sobriedad. Esta liturgia incluye muchos tiempo de silencio, ningún instrumento musical, pero 
permite el canto gregoriano. Las misas de los monasterios no son abiertas al público; los 
familiares de los monjes pueden asistir dos veces al año. Los aspirantes a monje también 
están admitidos. 

 
Inscripció i pagament  
La inscripció al XXXIV Congrés internacional sobre la Cartoixa. La Cartoixa de Montalegre 
1415-2015, es realitzarà per correu electrònic.  
Inscripció normal: 90 €  
Inscripció reduïda: 40 € (per a estudiants universitaris, persones en atur o jubilades i 
membres de l’Associació Amics de la Cartoixa de Montalegre. A l’hora de recollir la 
documentació del congrés caldrà identificar-se com a tal).  
 
Per fer la inscripció:  
. Ompliu aquest formulari.  
. Ingresseu en el compte bancari de Caixa Bank “La Caixa” IBAN ES97 2100 5000 5502 
0012 7572 la quota corresponent (normal o reduïda). En el resguard haurà de figurar el 
concepte "Inscripció al XXXIV Congrés Internacional sobre la Cartoixa 2015 ", 
juntament amb el nom i cognoms del Congressista.  
. Envieu a cultura@tiana.cat aquest arxiu i el del resguard del banc escanejat.  
.Per més informació podeu contactar amb l’Ajuntament de Tiana al 93 395 50 11 o amb la 
Diputació de Barcelona al 93 404 93 94.  
La inscripció inclou:  
. Accés a les sessions científiques.  
. Material/documentació del Congrés.  
. Cafè/refrigeri als descansos.  
. Transport d’anada i tornada en autocar i visita a les cartoixes d’Escaladei (Priorat) i 
Montalegre (Tiana).  
. Invitació a la presentació del “Còctel Montalegre” per Chartreuse difusió  
. Diploma acreditatiu d’assistència. 



  
 

    41 | 44 

 
 

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  
 
 

 

Cicle de conferències 

Els dilluns dels Drets Humans 

 Marco Gordillo, 

 coordinador de campanyes i treball en xarxa de Mans Unides. 

Esther Vivas, 
periodista i investigadora en moviments socials i polítiques agrícoles i alimentàries. 

Moderarà Josep Cabayol, periodista i president del SICOM (Solidaritat i Comunicació) 

Dia i hora: dilluns, 19 d’octubre de 2015, a les 19:00h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 

Entrada lliure – Retransmissió en streaming a www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

Trobada de religioses i religiosos joves 

Eradicar la fam i la malnutrició: un gran repte pendent 

mailto:sec.secretariag@confer.es
mailto:secretariageneral.ad@confer.es
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
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El nou informe de l’UNESCO sobre educació  

Repensar l’educació: vers un bé comú mundial?  
Quina educació necessitem per al segle XXI? Quin és el propòsit de l’educació en el context 
actual de transformació social? Com s’hauria d’organitzar l’aprenentatge?  
Aquestes són les preguntes que han inspirat les idees que es presenten en l’informe, 
promogut per la UNESCO i fet públic fa pocs mesos, Repensar l’educació: vers un bé 
comú mundial?. El Centre Unesco de Catalunya n’ha publicat l’edició en català. 
Els textos d’aquestes característiques ofereixen visions molt panoràmiques que ens poden 
semblar allunyades del dia a dia, però sovint aporten també reflexions importants que 

compten amb el valor afegit de 
sorgir del diàleg i les aportacions 
d’autors de contextos culturals i 
geogràfics ben diversos. Pensar la 
nostra realitat amb la reflexió sobre 
tendències o preocupacions que es 
donen arreu ens aporta una 
especial riquesa i profunditat.  
En la línia de dues publicacions 

molt significatives i conegudes de la UNESCO, Aprendre a ser: El món de l’educació 
avui i demà (1972), l’Informe Faure; i L’aprenentatge: Hi ha un tresor amagat (1996), 
l’Informe Delors, l’actual vol pensar de nou sobre l’educació en aquests moments de grans 
turbulències.  
Repensar l’educació dedica el primer capítol a destacar el desenvolupament sostenible 
com una preocupació essencial també en el món de l’educació.  
En un segon apartat reafirma l’opció per a un enfocament humanista de l’educació, 
posant-t’ho en contrast amb el discurs dominant del desenvolupament per, més enllà de 
l’utilitarisme, impulsar valors de respecte a la vida i la dignitat.  
Des d’aquesta visió, reinterpreta i crida a protegir els 4 pilars de l’educació, definits en 
l’informe Delors:  

 Saber: coneixement general ampli i treball aprofundit d’un petit nombre de temes.  

 Fer: capacitacions laborals i competències per afrontar situacions diverses i treballar 

en equip.  

 Ser: desenvolupar la personalitat pròpia i actuar amb més criteri, més autonomia, 

més responsabilitat personal.  

 Viure junts: comprensió vers els altres i valoració de la interdependència, promoure 

la inquietud sobre la relació de la societat humana amb l’entorn natural.  

Dedica un altre capítol a la formulació de polítiques d’educació en un món complex on 
proposa replantejar l’educació per a la ciutadania pensant en un món divers i interconnectat 
i analitza els problemes de la governança mundial de l’educació i la seva relació amb la 
formulació de les polítiques dels estats.  

En el quart i darrer capítol, l’informe llença una nova perspectiva proposant de considerar 
l’educació i el coneixement com a béns comuns mundials. Aquesta idea de “bé comú” 
(no necessàriament proveït per allò públic) la defineix com la mena de béns que els humans 
comparteixen intrínsecament en comú i que es comuniquen entre ells.  

Aquesta consideració de l’educació en reafirma la dimensió col·lectiva com a empresa 
social compartida i posa l’èmfasi en el procés participatiu.  

Fundació de l’Escola Cristiana informa 570 [13.10.2015] 
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L'arquebisbe de Tànger, el franciscà Santiago Agrelo, és una de les veus més valentes en 
la defensa dels drets dels migrants i refugiats. En aquesta diòcesi situada al nord del Marroc 
es viu de primera mà el drama de les persones que volen travessar l’estret de Gibraltar per 
entrar a Espanya. “Signes dels temps” entrevista l’arquebisbe Santiago Agrelo, coincidint 
amb la seva visita a Barcelona per la inauguració de curs de Cristianisme i Justícia. 

 
Altres temes: 
- Reportatge sobre la Fundació OSAS de Barcelona, que treballa a favor de les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria dels Turers de Banyoles, Pla de l’Estany.. 

 

Data: 18 d’octubre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    OCTUBRE | 2015 
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) 
 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

Signes dels temps a TV3: “Arquebisbe de Tànger” 
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
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 

 

 

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