
  
 

 
 

 
 

“És un premi perquè tots els membres  
de l’Orde seguim,  
como diu el papa Francesc,  
tenint cura de la fragilitat del món,  
construint ponts d’esperanza  
i promovent la justícia i l’Hospitalitat” 

 

“És un reconeixement social  
a la missió concreta que, como Església,  

anem realitzant cada día,  
a través de tots els que formem  

part de l’Orde en los cinc continents” 
 

 

 

 

 

Mons. José Rodríguez Carballo entre nosaltres el 29 d’octubre, a la Facultat de 
Teologia amb la conferencia sobre « La dimensión profética de la Vida Consagrada » 

Barcelona, 22 d’octubre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

Premi Princesa d’Astúries de la Concòrdia 2015 

G.. Jesús Etayo,  
Superior General  

G. José Luis Fonseca, 
Superior Provincial 
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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 

D

Gran esdeveniment amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada 
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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, salesià 

 

Dimarts 10 de novembre de 2015 
DONA I PROMOCIÓ SOCIAL 
Victòria MOLINS, teresiana 

 

Dijous 19 de novembre de 2015 
SALUT 
Miguel MARTÍN, orde hospitalari de sant Joan de Déu 

 

Dijous 26 de novembre de 2015 
EDUCACIÓ 
Enric PUIG, jesuïta 

 

Dijous 3 de desembre de 2015 
PENSAMENT, LLENGUA I CULTURA  
Antoni SERRAMONA, felipó 

 

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

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

CONTACTE informació i inscripcions:  
Telèfon 93 488 08 88 | fjm@fundaciojoanmaragall.com 

Inscripció on line: www.fundaciojoanmaragall.org 

Aportació tot el cicle: 20 €. NO HI FALTEU!!! US HI ESPEREM!!! 

La vida religiosa i la seva contribució al país 

1 

3 

4 

5 

2 

mailto:fjm@fundaciojoanmaragall.com
http://www.fundaciojoanmaragall.org/


  
 

    4 | 35 

 
 
 

Associació Cintra 
Assemblea General 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 

 

Data  Dimecres, 4 de novembre de 2015 

Hora  18.30 h 

Lloc  Residencia Sagrat Cor (Jesuites) Roger de Lluria 13 ●  Barcelona 

Ordre del dia 1. Lectura i aprovacio, si escau, de l'acta de l'Assemblea anterior 
2. Presentacio i aprovacio, si escau, del balanc 2014-2015 i del 
pressupost 2015-2016 de Cintra. 
3. Informe sobre l’escola Cintra 
4. Informe sobre Benallar i de Verdallar. (Activitats i situacio 
economica) 
5. Present i futur 
6. Eleccions o renovacio de carrecs de la Junta Directiva. 
7. Torn obert de paraula 

 

Benvolguts/des socis/es de  l’Associació Cintra, 

Tal com us vàrem anunciar en la 
comunicació de 30 de juny 
passat,  dimecres, dia 4 de 
novembre, a les 18,30 tindrà 
lloc l’Assemblea de 
l’Associació Cintra a la sala 
d’actes de la residència del 
Sagrat Cor (jesuïtes) Roger de 
Llúria 13. Barcelona. Us 
adjuntem l’ordre del dia. 

A més dels que consteu com a 
socis/es, seria molt bo que, en la 
mesura del possible,  també hi 
assistissin  els vostres superiors/es majors. 

Al missatge de final de curs fèiem una crida de persones per integrar-se a la junta 
directiva de l’associació. Ara renovem amb insistència aquesta crida. És del tot 
necessari ! Ja dèiem que aquest servei era sobradament compatible amb altres treballs.  

Esperem, doncs,  generoses disponibilitats,  perquè siguin aprovades en assemblea. 

Igualment esperem veure’ns, saludar-nos i fer un canvi d’impressions sobre aquesta obra 
de servei als més necessitats. 

Molt cordialment, 

La Junta directiva  

2015
2 

CONVOCATÒRIA 

Assemblea general de l’Associació Cintra 



  
 

    5 | 35 

 
 
 
El Superior General de la Orden, el Hno. Etayo, dedica el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia 2015 a “las personas enfermas o en situación de 
vulnerabilidad” 
 

 El Superior General de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, el 
Hno. Jesús Etayo, junto al Hno. 
Pascal Ahodegnon, cuarto Consejero 
General, se encuentran en Oviedo 
para recoger, este viernes, el Premio 
Princesa de Asturias de la Concordia 
2015. 
En la rueda de prensa que ofrecieron 
ayer, el Superior General agradeció a 
la Presidenta de Honor de la 
Fundación Princesa de Asturias, Su 
Alteza Real Doña Leonor; al 
Vicepresidente de la Fundación 
Princesa de Asturias y presidente del 
Principado de Asturias, Don Javier 

Fernández; y a los miembros del jurado, entre los que se encuentra Marta Elvira Rojo, la 
persona que propuso nuestra candidatura, la concesión de este reconocimiento. 
 
En palabras del Hno. Etayo: “este premio pertenece y lo dedicamos a las personas 
enfermas o en situación de vulnerabilidad que atiende nuestra Institución en todo el 
mundo, a través de los 400 centros y dispositivos de la Orden Hospitalaria en los 55 
países donde estamos presentes”.  
El Superior General también quiso resaltar que “este reconocimiento a la labor de la 
Orden Hospitalaria durante sus casi 500 años de historia es también un compromiso que 
nos obliga a cumplir con nuestra misión cada vez con más ahínco”. 
El Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2015 será entregado en un acto solemne 
con SS.MM los Reyes el próximo viernes 23 a las 18:30h.  
 
Más información:  
http://www.sanjuandedios.net/SaladePrensa/Noticias2015/PremioConcordia2015.aspx  
 

 
 
 

 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 Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

86 
Títol Dossier de prensa amb motiu del Premi Princesa d’Astùries 

de la Concòrdia 

Font  Servei de premsa de l’ Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 

Data Octubre 2015 

Publicat 22 d’octubre de 2015 
 

 

L’Orde Hospitalari guardonat amb el Premi Princesa d’Astúries de la 
Concòrdia 

http://www.sanjuandedios.net/SaladePrensa/Noticias2015/PremioConcordia2015.aspx
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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   
 

  

“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 
 

Aquesta  jornada de formació permanent, celebrada el 17 d’octubre, amb gran 
assistència, ha estat un moment privilegiat per assolir una visió del problema en pla 
macro i la dimensió pesonal en pla micro. Un díptic davant el qual la vida religiosa 
discerneix la seva resposta agosarada i generosa. Publiquem tot seguit alguns 
punts més significatius de la jornada. 
 

1. CAUSES DEL CONFLICTE DEL PRÓXIM ORIENT 
 P. Jaume Flaquer, jesuïta. Doctor en Estudis Islàmics per 

l'EPHE (Sorbona de París) 
 
 

La guerra civil de l’islam 
 
Suplement del Quadern núm. 193 de CJ - (n. 227) - Març 2015 
Roger de Llúria 13 - 08010 Barcelona - 93 317 23 38 - info@fespinal.com | 
www.cristianismeijusticia.net 

 
Un problema intraislàmic 
L’islam està en guerra, però a diferència del que es podria pensar, no està en guerra 
contra Occident, sinó contra ell mateix. Som davant d’una veritable guerra civil, una gran 
fitna o divisió, molt complexa perquè no són només dos bàndols els que lluiten, sinó un 
bon nombre de confessions i corrents que s’alien davant d’un tercer o s’enfronten, segons 
les circumstàncies. Occident de vgades apareix més aviat com una «excusa» o un 
«pretext» d’un veritable problema intraislàmic. Per això, les primeres i principals víctimes 
d’aquest conflicte són els mateixos musulmans, i no tant els jueus o els cristians. 
Els atemptats contra aquests són més aviat un «valor segur» aglutinador en un problema 
que en realitat és d’una altra naturalesa. Els atemptats jihadistes periòdics que pateix 
Europa, més que un xoc de cultures, representen la importació d’un conflicte intern de 
l’islam que ens afecta per la implicació política d’Occident en l’escenari internacional. 
 
La llei islàmica, l’última llei 
Quina vigència té avui en dia la llei islàmica medieval? El problema no és únicament 
polític o sociològic, sinó essencialment teologico-jurídic: si Muhàmmad va rebre l’última 

La vida religiosa davant la tragèdia dels refugiats 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:info@fespinal.com
http://www.cristianismeijusticia.net/
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revelació legislativa de part de Déu, quina autoritat té l’home per a abrogar-ne algunes de 
les prescripcions (per molt bàrbares que avui puguin semblar), per a posarles en 
suspensió o fins i tot per a crear un nou corpus jurídic capaç de regir un estat modern i 
complex? 
Per a l’islam, Déu decideix conduir la humanitat en cada època revelant-li una guia, una 
orientació en forma de llei divina. Així doncs, va revelar a Moisès una llei per al poble jueu 
a la Torà, i la va abrogar amb la llei cristiana de l’amor. Tot el poble jueu s’hauria d’haver 
convertit al cristianisme en aquell moment. Però després, al segle vii, Déu va revelar a 
Muhàmmad una llei, la xaria, que abrogava la llei cristiana. En conseqüència, tot cristià 
s’hauria d’haver convertit a l’islam. Tanmateix, a causa de la importància de Moisès i de 
Jesús, la comunitat islàmica va ser tolerant amb els cristians i jueus que van rebutjar 
convertir-se, a canvi d’un impost especial. Aquesta és la doctrina tradicional. Però, què 
passa quan el món s’allunya definitivament de l’edat mitjana, entra en la modernitat i 
apareixen noves exigències jurídiques que donin resposta a la complexitat dels estats 
moderns? Oblidar la xaria significaria implícitament reconèixer que Muhàmmad no era 
l’últim profeta legislatiu. Heus aquí la pedra argumental que serveix de base als 
extremismes. 

El fonamentalisme islàmic 
El salafisme es pot traduir amb força exactitud per fonamentalisme, ja que és assimilable 
a aquell moviment protestant americà de la primeria del segle xx que, davant dels 
enormes canvis moderns, va defensar la tor nada als fonaments del cristianisme, és a dir, 
a la Bíblia, però interpretada literalment. El salafisme neix a partir de la mateixa 
constatació, de la mateixa preocupació i de la mateixa «solució»: el món ha canviat, 
l’islam s’ha anat contaminant al llarg dels segles amb «innovacions» provinents del 
cristianisme (celebració del naixement del Profeta a semblança del Nadal), del paganisme 
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i de l’animisme (pelegrinatges a les tombes dels sants, exaltació divinitzant dels guies 
espirituals del sufisme…), del món modern (democràcia, drets humans…), etc. 
Aquesta és la interpretació del salafisme. La seva proposta és tornar a l’origen de l’islam, 
o més aviat, a allò que ells creuen que és l’origen de l’islam, per a aplicar-ho avui en dia 
en la seva literalitat. Aquesta literalitat és una veritable neurosi que va des del retorn a la 
moneda de l’època fins a orinar d’una determinada manera, passant per menjar o vestir 
igual que ho feia Muhàmmad. i com la neurosi obsessiva afecta a una proporció de la 
societat, trobem salafís en totes les capes socials. 
 En si mateix, el salafisme no s’identifica amb el terrorisme, però lògicament és caldo de 
cultiu del jihadisme, és a dir, la utilització de mitjans violents per a assolir aquesta tornada 
a l’origen. Al-Qaeda i l’Estat islàmic són dues de les seves formes. La diferència principal 
és que aquest últim ha decidit reimplantar també allò que creu que va ser l’estat islàmic 
de l’època de Muhàmmad a Medina. Ha afegit una dimensió política a la simple tornada 
als costums antics. A més, ha incorporat un contingut escatològic a la seva visió: el món 
està a punt de viure 
la gran batalla final 
entre el bé i el mal, 
entre les tropes del 
veritable islam i les 
de croats, jueus i 
musulmans impius. 
En concret, l’exèrcit 
del mal estarà 
format per una 
aliança de setanta 
estendards, i la 
coalició americana 
actual ja té seixanta 
adhesions! En 
aquests temps finals 
també baixarà Jesús per ser califa de l’islam. El seu descens esperat s’esdevindrà a la 
mateixa Damasc, per la qual cosa és urgent conquerir la ciutat. Aquesta literatura 
apocalíptica forma part de la tradició de l’islam. El salafisme, juntament amb una bona 
part de la comunitat musulmana, n’oblida el sentit simbòlic i la interpreta com a 
esdeveniments històrics de la fi dels temps. L’única cosa que fa l’Estat islàmic és 
identificar el món actual amb aquest temps de la fi. Tal discrepància de visions ha dut 
l’Estat islàmic a independitzar-se d’Al-Qaeda el juliol de 2014 i a rivalitzar-hi fins a l’extrem 
de la confrontació: la branca d’Al-Qaeda d’Algèria va col·laborar amb l’exèrcit del país en 
la detenció del dirigent de l’Estat islàmic de la regió. 
 
La guerra freda entre l’Aràbia Saudita i Qatar 
L’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units són els principals exportadors de la ideologia 
salafí més medieval. Qatar, per la seva banda, està en guerra ideològica contra aquests 
dos països, perquè defensa un tipus de salafisme reformat que, malgrat que busca la 
islamització de la població, admet les estructures d’un estat modern. Per això, Qatar sosté 
econòmicament tots els moviments dels Germans Musulmans, i els va donar suport quan 
a Egipte van admetre el joc democràtic per arribar al poder. Tan bon punt van ser 
expulsats pel cop d’estat del general Al-Sisi, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units van 
oferir més de 10.000 milions de dòlars per a sostenir el nou règim. Quina raó mou aquests 
països salafís a donar suport a un règim menys islamitzador que el dels Germans 
Musulmans? La resposta és que els militars persegueixen els Germans Musulmans, que 
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són la punta de llança contra el sistema medieval d’Aràbia. Qatar Airways i Emirates 
traslladen al món del futbol l’oposició entre els seus països. Tanmateix, tant Qatar com 
l’Aràbia Saudita consideren l’iran com a gran enemic. Els països del Golf tenen, a més, 
minories (o majories, com ara Bahrain) xiïtes importants, que són mirades amb recel. Per 
això, aquests països han finançat inicialment els grups rebels sunnites contra el president 
de Síria, Bashar al-Assad, i aquells iraquians indignats per la política antisunnita del 
president xiïta sorgit després de la Guerra del Golf. Aquest últim grup es va convertir en 
Estat islàmic i gràcies als pous de petroli ha arribat a ocupar un terç de l’iraq i altre tant de 
Síria. Però qui els compra el petroli i per què no s’actua contra aquesta font de 
finançament? Potser per interès dels seus propis enemics. 
Més que un joc d’escacs, el mapa sirià recorda un parxís en què cada facció juga les 
seves fitxes amb aliances secretes contra natura. Hi trobem les forces governamentals 
xiïtes amb el suport de l’iran, del govern iraquià i de l’exèrcit del grup politicomilitar libanès 
anomenat Hezbollah, també xiïta. Lluitant contra el règim hi trobem tres exèrcits: un grup 
lligat a Al-Qaeda anomenat Front Al-Nusra, l’Estat islàmic i l’Exèrcit Sirià Lliure, en vies de 
desaparició malgrat haver estat inicialment el canalitzador de l’ajuda militar nord-
americana, turca i francesa, entre d’altres. A més, tenim, tant al nord de Síria com al nord 
de l’iraq, una important població de kurds. Són musulmans sunnites, però estructuren la 
seva identitat més per mitjà de l’ètnia pròpia i de la cultura d’influències socialistes que al 

voltant de la religió. Es 
coneixen casos 
d’espanyols d’extrema 
esquerra que s’han 
allistat a les seves files. 
 
Sunnisme i xiisme 
Què oposa el sunnisme i 
el xiisme? A part d’un 
record tràgic de la guerra 
que va enfrontar els 
partidaris d’Alí (els xiïtes) 
contra aquells que havien 
de donar origen a la 
dinastia omeia de 
Damasc (els sunnites), i 
de la persecució durant 

segles dels xiïtes, hi ha poderoses raons teològiques que els separen. El sunnisme és 
una confessió islàmica sense jerarquia religiosa, en què els imams no són «clero», sinó 
només directors de l’oració. Qualsevol fidel pot fer d’imam i qualsevol imam pot deixar de 
serho. Han (o haurien) d’estar ben formats en dret islàmic i exerceixen la seva activitat 
com a empleats públics (de fet, tots els països àrabs sunnites tenen un ministeri d’afers 
religiosos que contracta imams com a funcionaris). El xiisme, en canvi, considera que 
certes persones estan dotades d’una llum divina especial que els atorga una perspicàcia i 
un coneixement singular de la realitat, cosa que fa que no s’allunyin gaire de la categoria 
de profetes. Després de la mort de Muhàmmad, això és inacceptable i blasfem per a un 
sunnita. El clero xiïta té, per tant, autoritat divina per a «innovar» jurídicament. Per la seva 
banda, el món sunnita té un moviment místic amb una teologia similar a la xiïta: el 
sufisme. En aquest cas, el mediador i dispensador de la bàraka (benedicció divina) és el 
mestre espiritual de ca da confraria. És comprensible, doncs, que el salafisme antixiïta de 
l’Aràbia Saudita si gui un perseguidor feroç de la mística sufí. 
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Els debats interns 
L’oposició sunnisme-xiisme és la dimensió confessional d’aquesta guerra interna de 
l’islam. El problema i la complexitat es fan més grans quan en el si d’aquestes 
confessions veiem corrents també irreconciliables. Els debats interns del grup xiïta 
majoritari, el dels duodecimams, giren sovint entorn de la legitimitat del xiisme polític 
inaugurat amb la revolució de Khomeini. El xiisme originari va desenvolupar una mística 
de l’ocultació en el context de persecució per part dels sunnites que va fer veure amb 
recel tota participació política fins a la tornada de les seves figures messiàniques del final 
dels temps, el Mahdíi Jesús. El xiisme duu a la sang una distinció entre política i religió 
veritable. 
Per la seva banda, el sunnisme (que representa el 90% de l’islam) discuteix sobre l’abast 
de la llei islàmica. El corrent majoritari el podríem anomenar «tradicionalisme ». És el que 
accepta l’islam tal com ha arribat als nostres dies, sense qüestionar especialment les 
tradicions culturals i religioses que ha rebut de les generacions anteriors. Tanmateix, 
algunes d’aquestes tradicions poden haver accentuat encara més el patriarcalisme 
alcorànic, per la qual cosa de vegades hi trobem grups de dones amb metodologia 

fonamentalista que 
paradoxalment es declaren 
feministes. 
 Tenim també corrents 
reformistes que es deixen 
interpel·lar per la modernitat. 
Els Germans Musulmans 
només prenen de la 
modernitat allò que els serà 
útil per a islamitzar 
la societat, en la línia d’un 
fonamentalisme més docte. 
El tradicionalisme islàmic 
egipci els està combatent 
feroçment. Altres 
reformismes són molt més 
sincers, ja que rellegeixen 
l’Alcorà i la sunna per a 

cercar fonaments islàmics en bona part dels drets humans. Sense negar el dogma de la fi 
de la revelació legislativa, fan un «esforç interpretatiu» per tal de deslligar l’islam del 
sistema polític califal, situant la qüestió del vel en el lloc just i arribant fins i tot a veure 
al·lusions alcoràniques que apunten cap a la prohibició de la poligàmia. En aquest esforç 
interpretatiu, hi té un paper crucial la crítica de l’autenticitat de molts hadits o relats sobre 
la vida de Muhàmmad que es van posar per escrit dos segles després. Tanmateix, encara 
cal dur a terme un veritable estudi científic sobre els orígens de l’islam i sobre la història 
de la redacció de l’Alcorà. Tot i que això pugui produir pànic a molts musulmans, és 
l’única manera de desmuntar, des de l’arrel, la inter pretació violenta salafís. El camí és 
llarg, d’un segle potser, però el rostre de l’islam canviarà radicalment. Si no és així, 
tradicio nalistes, reformistes, modernistes i 
fonamentalistes seguiran recriminant-se les respectives in ter pretacions d’un mateix text, 
i potser molts altres, com va passar a Europa, desconcertats amb tanta barbaritat, aniran 
a poc a poc abandonant silenciosament la religió. 
 
Jaume Flaquer 
Responsable de l’àrea teológica de CJ, especialista en el món islàmic 
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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 

 
 

 
 
La intervenció en situació 
d’emergències pot ser explicada des 
de la perspectiva professional, 
abordant les diferents fases 
d’actuació i la simptomatologia que 
aquests incidents crítics genera en 
les persones afectades. També pot 
presentar-se des de la dimensió 

conceptual i quantitativa a fi de treballar aspectes com ara la prevenció, la mitigació, etc. 
 
Hi ha però un àmbit de les emergències  poc difós que té a veure amb la dimensió 
personal tant dels afectats com dels intervinents.  Aquestes situacions en les que el 
patiment es el marc de la relació entre els afectats i els professionals, esdeve un espai 
excepcional per experimentar un vincle sincer i transparent,  lligat íntimament a la 
dimensió transcendental de la persona, a través del que es possible acompanyar al que 
sofreix i compartir els interrogants existencials que el dolor comporta. 

Isabel 
 

En les emergències hi ha una dimensió personal  que s’explica a partir de quelcom no 
tangible, ni mesurable, imprevisible, inesperat... 
 
En qualsevol emergència visible o “invisible”… sempre que hi ha persones afectades... 
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De les estadístiques als noms i cognoms: Pérdues irreparables, absència de futur, 
extrema vulnerabilitat (necesitats bàsiques), indefensió, desesperança, abandonament 
personal, frustració existencial, sensació de derrota 

 

El contacte amb el patiment extrem genera un vincle que fa que ressonin les vivències 
pròpies, provoca la connexió amb un mateix, és un misteri 
 

El vincle ens transforma: commoció. Compassió. El desig vehement d’ajudar conscients 
de les conseqüències de l’exposició. La necessitat de resituar el que es important i 
transcendent. L’impuls de sentir-nos vius. Interrogants 
 

Des del vincle a la realitat més fonda: 
 Han perdut de cop l’esperança i el sentit de la vida 
 El seu patiment és tan salvatge que els interrogants existencials es converteixen 

en un  lament que cerca ser acollit 
 El seu silenci no es acceptació o resignació sinó que és expressió del dolor que 

traspassa els límits humans 
 Malgrat que la persona no tingui cap pràctica religiosa és espiritual i es fa 

preguntes transcendents, més enllà del que veu, més enllà del que toca… 
 La persona és una unitat i totes les seves dimensions estan íntimament 

relacionades: física, psicològica, relacional, espiritual,  
 L’esdeveniment fa que descobreixen en ells mateixos capacitats i habilitats fins ara 

desconegudes 
 Hi ha un moment en que el dolor deixa de ser individual per a formar part d’allò 

col·lectiu (comunitari).  
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I aprenem a: 
• Reconèixer que hi ha 

moments sense 
esperança. 

• Acceptar que cada 
persona és un misteri  

• El dolor no pot ser 
compartit sols 
acompanyat   

• Que el sentit de la 
vida no es construeix. 

• Contemplar la 
fragilitat extrema de 
la persona.  

• Acollir a l’altre sense 
jutjar  

 

Sorgeixen interrogants tècnics: 
• Per què hi ha persones que malgrat viure en condicions adverses o 

esdeveniments traumàtics es sobreposen a les dificultats i surten enfortits de 
l'experiència? 

• Quines habilitats i aptituds presenten aquestes persones  que ens sorprenen 
amb les seves histories de superació i resistència, de  transformació des del 
patiment i des de l’adversitat. ,  

• Cóm podem promoure i construir amb les persones vulnerables, amb les que 
pateixen greus calamitats, estratègies que els hi permetin sobreposar-se a una 
realitat desfavorable. 

• Què veiem en les persones a més d’un problema per resoldre? 
• Els models d’intervenció social tradicionals tenen capacitat de donar resposta a 

les noves situacions que vivim?  

• El nostre sistema de creences condiciona la capacitat d’ajudar a les persones? 
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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 

 

1) Introducció – motivació des de la VR 
 
És evident, ja ho sabem, que en el cor de l'experiència cristiana (i des de l'Antic 
Testament), l'atenció està molt centrada especialment en tres tipus de persones 
vulnerables en el seu moment: l'orfe, la vídua i el foraster immigrat. Els tres grups eren 
persones que estaven soles, amb alguna relació trencada: la relació amb els pares 
(orfe), amb el marit (vídua), amb la pròpia terra i els seus (el foraster).  
 

Dt 10, 16 »Circumcideu-vos el cor i no aneu més a la vostra. 17 El Senyor, el vostre 
Déu, és el Déu dels déus, i el Senyor dels senyors. És el Déu gran, poderós i 
temible, que no fa distinció de persones ni es deixa subornar; 18 fa justícia als 
orfes i a les viudes; estima els immigrants i els dóna aliment i vestit. 
19 Estimeu, doncs, els immigrants, ja que també vosaltres vau ser immigrants 
en el país d'Egipte.  

 
De la mateixa manera, al llibre de l'èxode trobem aquestes lleis de defensa dels més 
febles:  
 

Ex 22, 20 »No explotis ni oprimeixis l'immigrant, que també vosaltres vau ser 
immigrants al país d'Egipte.  
21 »No maltractis cap viuda ni cap orfe: 22 si els maltractes i clamen a mi, jo 
escoltaré el seu clam 23 i, encès d'indignació, us faré morir a la guerra; llavors 
quedaran viudes les vostres dones, i orfes els vostres fills.  
24 »Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre que viu amb tu, no facis 
com els usurers: no li exigeixis interessos.  
25 »Si et quedes com a penyora el mantell d'algú, torna-l'hi abans no es 
pongui el sol. 26 És tot el que té per a abrigar-se. Amb què dormiria? Si 
clamava a mi, jo l'escoltaria, perquè sóc misericordiós.  

 
I també al Levític, en un llistar de normes diverses (guardar el repòs, no consultar 
nigromants, respectar els ancians, no falsejar les mesures...) inclou aquest respecte pels 
immigrants:  
 

Lv 19, 33: »Quan un immigrant vingui a instal·lar-se al costat vostre, en el vostre 
país, no l'exploteu. 34 Al contrari, considereu-lo com un nadiu, com un de vosaltres. 
Estima'l com a tu mateix, que també vosaltres vau ser immigrants en el país 
d'Egipte. Jo sóc el Senyor, el vostre Déu.  

 
I sempre es recorda el fonament d'aquesta solidaritat: "també vosaltres vàreu ser 
immigrants"... És a dir, el tema és que 'també l'altre és una persona com tu, és un 'altre 
jo', un germà teu... Com deia mons. Agrelo en la inauguració de curs de CJ, "cómo 
cambiarían las cosas y la política si en el inmigrante que llega a la frontera me viera 
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a mí mismo!". També deia que, com a Pastor, com a bisbe, "me incumben las fronteras 
porque matan a muchos hijos e hijas de Dios que me son encomendados"...  
 
I és cert que això ens fa vulnerables, és cert que ens complica la vida, però estem cridats 
a això: "Soy vulnerable porque me afecta lo que pasa en el mundo". Sí, som 
vulnerables, hem de ser vulnerables.  
 
Quan observo la situació que hem viscut dels refugiats els darrers mesos, sempre 
m'agrada pensar que del que es tracta, en realitat, és d'una nova onada de la 

globalització. En efecte, hem tingut, 
fa anys ja, la globalització dels 
recursos naturals (i dels esclaus!). 
Després, de les finances, dels 
diners. Després, la globalització dels 
mitjans de producció: 
deslocalitzacions d'empreses,  
transnacionals que no saps on tenen 
el seu peu.. I ara ens trobem, per fi, 
en la globalització de les víctimes 
dels conflictes i la injustícia. Fins ara, 
en efecte, Europa vivia aïllada, en una 
bombolla, respecte els grans drames 
de la desigualtat, la injustícia, i 

especialment dels conflictes. Els conflictes tenien lloc en països llunyans, i ens deixaven 
tan tranquils. No ens afectaven més que a través de les imatges de la televisió.  
  
Com diu un article que vaig trobar ben interessant, a Sin Permiso, "Gente no son: nadie 
podría tolerar oír que se ahogan seres humanos una y otra vez. En el mejor de los 
casos, son estadísticas sombrías pero intangibles, que sirven para chasquear la lengua 
antes retomar la rutinaria vida cotidiana. Para otros, son una indeseada muchedumbre 
que no es bienvenida y que la Fortaleza Europa debe mantener fuera: llena de 
potenciales sanguijuelas indignas que no tienen sitio en Occidente. En la jerarquía de 
la muerte, cualquiera etiquetado de 'inmigrante' debe 
ocupar su lugar cerca del fondo. Es un mundo 
deshumanizado: para demasiada gente, eso sucede 
por ahí abajo con 'pequeños delincuentes', y ¿quién 
llora a los pequeños delincuentes?" 
 
i continua dient:  
 
"Aparte de una minúscula proporción de sociópatas, 
nuestra especie se muestra de modo natural 
empática. Sólo cuando despojamos de 
humanidad a la gente y cuando dejamos de 
imaginarlos como seres humanos como nosotros, se 
erosiona nuestra naturaleza empática. Eso nos permite bien aceptar la desgracia de 
otros, bien incluso infligírsela a ellos. Los diarios derechistas van a la caza de historias 
extremas y poco simpáticas de refugiados, y nosotros respondemos con estadísticas. Por 
el contrario, tenemos que mostrar la realidad de los refugiados: sus nombres, sus 
caras, sus ambiciones y sus temores, sus amores y aquello de lo que huyeron." 
 

http://www.sinpermiso.info/textos/son-seres-humanos-esa-cosa-tan-sencilla-que-parecemos-haber-olvidado-sobre-los-refugiados
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Penso, doncs, que tenim, des de la VR, dos tasques importants:  
- humanitzar la realitat dels refugiats i la immigració: "són germans nostres, són 
persones amb rostre, amb història, són com nosaltres..." 
- i alhora, treballar en l'àmbit públic, d'incidència, de sensibilització que pugui canviar 
alguna cosa de les polítiques dels nostres països. 
 
Comentaré ara alguns elements que el Sector Social de la Companyia de Jesús a la 
nostra Província ha elaborat, i que penso que estan bé perquè planteja alguns criteris que 
em semblen importants:  

 
2) Criteris generals que venen de la reflexió del Sector Social dels jesuïtes a 
Espanya 
 
[Nota: aquí reproduïm extractes de la carta que el Provincial ha enviat, i que en la xerrada 
hem resumit per presentar els elements més generals que poden interessar a tots/es] 
 
a) El criteri ignasià de universalitat es concreta en aquesta situació en la necessitat 
de no fer distinció entre persones refugiades i / o migrants en altres circumstàncies. 
Hem ajudar a que el corrent de solidaritat cap a qui fugen de la guerra no exclogui, 
sinó que es faci extensiva a altres col·lectius vulnerables que han abandonat els seus 
països. Ens referim a altres sol·licitants d'asil que no provenen dels "contingents" 
europeus actuals, així com a migrants en diferents estadis de les seves trajectòries 
(persones en situació irregular, persones sotmeses a condicions indignes, víctimes de 
tràfic d'éssers humans, etc.). Així mateix, aquest criteri ens fa preocupar-nos i 
comprometre'ns no sols de i amb les persones que arriben a Espanya, sinó de i amb 
aquelles que estan patint en els països d'origen i de trànsit. 
 
b) El criteri ignasià de major necessitat implica que en la conjuntura actual hem de 
prestar atenció  on es troben els "forats" del sistema. La protecció internacional és 
un dret reconegut internacionalment i internament. Les persones que arribaran dintre 
dels contingents ho faran amb una sèrie de recursos garantits per l’ Estat, que 
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inclouen allotjament, manutenció i altres prestacions (acompanyament,suport 
psicològic, etc.). El govern central, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, 
Municipis i entitats especialitzades, està a càrrec d'organitzar l'arribada i assentament de 
les persones refugiades. Actualment aquests recursos són limitats, tot i que s’espera que 
s'ampliïn notablement, gràcies al concurs de les CA. i ajuntaments. 
 
La nostra aportació pot situar-se per ampliar la protecció en un triple eix: d'àmbit 
temporal, d'abast de la protecció i d'àmbit subjectiu. 
 
  i) Àmbit temporal: la protecció oferta per l'Estat té una durada limitada de 
aproximadament 6/9 mesos, amb la qual cosa, en l'etapa posterior hi haurà (ja n'hi ha 
actualment) una important necessitat d'acollida i acompanyament. 
 
  ii) Abast: mentre que la protecció inicial incideix en les necessitats bàsiques 
(allotjament, manteniment, educació, etc.), sabem que el procés d'integració requereix 
molts suports sostinguts en el temps: idioma, suport escolar, teixit relacional, etc. 
 
  iii) Àmbit subjectiu: a més de les persones que arribaran per "contingent", tenim ja en 
l'actualitat situacions molt precàries de sol·licitants d'asil, als que a dia d'avui no 
arriba cap suport, per saturació del sistema. De la mateixa manera, hi ha 
problemàtiques i grups específics: menors, víctimes de tracta, persones en situació 

irregular sense domicili, etc. 
que han de ser incloses en 
aquesta resposta. 
 
c) Una resposta que amplia 
el focus: En doble sentit. 
D'una banda, en el geogràfic, 
ja suggerit anteriorment. El 
nostre suport és tant a les 
persones que arriben, com a 
les que pateixen en països 
d'origen i trànsit. La nostra 
experiència de cooperació 

internacional donant suport al JRS és una part irrenunciable de la nostra resposta. 
Demanar suport per a aquesta tasca és, per tant, tan important com fer-ho per a 
l'acollida a Espanya. D'altra banda, la acollida i suport als processos d'integració de la 
gent que arriba seria incompleta, si no fos acompanyada d'un esforç per informar i 
sensibilitzar la societat sobre les causes dels moviments de persones, i d'una acció 
en l'àmbit de la incidència pública, per canviar les polítiques estatals (millora i 
ampliació substancial del sistema públic d'asil, legislació d'estrangeria, etc.), 
europees (accés segur, política de visats ...) i internacionals (corredors humanitaris, 
comerç d'armes, finançament de ACNUR,augment de l'ajuda humanitària, etc.) 
 
d) Una resposta conjunta i articulada. La complexitat de la crisi, exigeix una resposta 
articulada per part del conjunt de la Província i, per a nosaltres en concret, dins el 
sector social. La realitat ens empeny a articular-nos millor i posar en pràctica les 
reflexions sobre la necessitat d'una major integració del sector. La nostra ha de ser 
una resposta com a Província, i portada a terme de tal manera que contribueixi a una 
millor articulació de la mateixa, dels seus sectors, àrees i organització territorial. Es 
presenta especialment important l'articulació en diversos àmbits: Primer, entre el sector 
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social i les PAL-PAT; Segon, entre aquests i les comunitats de  jesuïtes. Tercer, amb 
la família ignasiana més àmplia (CVX, etc.). Quart, entre les comunitats d'hospitalitat 
jaexistents (tant de jesuïtes com del laïcat). Totes aquestes dinàmiques no es produeixen 
en el buit, sinó que ja hi ha esforços en marxa sobre els quals construir i aprofundir. 
 
e) En xarxa, caminant en companyia. No estem sols, ni de bon tros, en aquesta tasca. 
També el moment actual és ocasió de reforçar vincles amb altres entitats que 
comparteixen inquietuds. En l'àmbit eclesial s'ha començat una dinàmica positiva de 
col·laboració arran de la crisi actual. En l'àmbit social, aquesta col·laboració també està 
assentada en diverses matèries de la migració. Hem d'anar veient en cada moment 
l'abast d'aquesta col·laboració, per combinar els esforços interns amb els externs. 
 
f) Una resposta apassionada i discernida. La multiplicació de notícies i iniciatives de 
les últimes setmanes ha contribuït a generar impaciència en sectors amb ganes 
d'actuar. Anirà havent-hi tasca i possibilitats de col·laboració per a qui vulgui sumar-
s'hi. Però això implica organització i coordinació, i aquestes, temps. Cal tenir en 
compte alguns factors. Per una banda, els tràmits entre països per re-ubicar les 
persones refugiades de Grècia, Hongria i Itàlia prendran diverses setmanes, sinó més. 

D'altra banda, com assenyalàvem, 
la acollida i els serveis inicials 
estan a càrrec del govern central, 
en coordinació amb altres nivells 
territorials i les entitats 
especialitzades, i la necessitat es 
farà més urgent quan passi el 
temps. 
 
3)  Una resposta integral 
 
Amb aquests criteris generals, des 
del sector social proposem una 

resposta a aquesta crisi amb quatre elements: acollida a Espanya; suport internacional 
(origen i Europa); sensibilització i incidència pública. 
 
a) Comunitats d'hospitalitat: un model d'acollida ja en marxa. 
 
En el "marasme" d'iniciatives per a l'acollida que s'han posat sobre la taula en les 
últimes setmanes no han faltat les que posaven a disposició de les persones 
refugiades instal·lacions del tipus residències buides, centres de menors desocupats 
i allunyats dels centres urbans, i altres grans instal·lacions de diferent naturalesa. Són 
propostes encaminades a donar resposta a una necessitat d’habitatge de manera 
temporal. No obstant això, potser no són les instal·lacions més adequades per 
promoure la integració comunitària i la generació de llaços. Algunes entitats 
especialitzades en l'acollida de sol·licitants d'asil  s'han dirigit a la companyia per 
sol·licitar aquest tipus d'infraestructura. Al marge que la província pugui facilitar 
aquests recursos immobles en cas de necessitat, és important que ressaltem algunes 
característiques del tipus d'acollida practicada en algunes de les nostres comunitats i 
per membres de la família ignasiana. 
 
  i) Es tracta d'una "acollida" que converteix la persona en un membre més de la 
comunitat, en peu d'igualtat, no en una persona que "rep" un servei. 
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  ii) És una acollida on es busca compartir vida, on hi ha escolta i suport recíproc i on 
tots donen i reben. L'element relacional és fonamental, així com el de integració en el 
barri, comunitat, etc. 
 
  iii) És una acollida que es nodreix de persones que ja acompanyem en altres àmbits 
(entitats del sector social), i que pot no tenir una durada predeterminada, més enllà de la 
que marquen els processos de creixement de les persones i de la relació. 
 
  iv) És una acollida que demanda presència quotidiana real i vida comunitària / 
familiar.  

 
Els perfils de persones que comparteixen vida a les comunitats d'hospitalitat són 
variats, encara que amb predomini d'homes sols. Un repte, doncs, el pot suposar 
l'arribada de famílies senceres, dones amb nens, menors no acompanyats, etc. Hem de 
veure com compaginar la flexibilitat que això pot implicar, amb el manteniment 
d'aquestes característiques de l'acolliment. L'experiència i compromís de l’àrea de menors 
ja està donant algun fruit referent a això, en diàleg amb ACNUR a Espanya, per a 
l'acolliment de menors refugiats. A més a més, podem estudiar la possibilitat de plantejar 
esquemes a l'estil del projecte Welcome, de JRS-France, on famílies es comprometen 
temporalment a acollir persones, en experiències que són acompanyades per entitats 
socials.  
De la mateixa manera, aquestes experiències d'acollida i hospitalitat poden requerir el 
concurs i suport d'altres instàncies més àmplies que donin cobertura a la necessitat 
d'integració relacional: parròquies, grups de lleure, centres educatius, etc.  
És important tenir clar que, certament, acull la comunitat o família, però també acull el 
barri, la parròquia, la escola, el club esportiu. Aquesta perspectiva també amplia les 
possibilitats de participació d’ aquelles persones que no poden o volen participar en 
l'acollida de sostre. 
 
b) Suport internacional 
La nostra mirada sobre aquesta crisi a Europa no oblida les causes, aquells que no van 
poder escapar del conflicte, així com els molts refugiats que es troben en trànsit, en 
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recerca d'una vida digna i segura per les seves famílies. El suport a la tasca 
d'acompanyament dels diferents JRS en els llocs on es produeix el desplaçament és 
fonamental. Per tant, la solidaritat que aquests dies busca mobilitzar-se ha d'incloure 
també suports per al treball fora de les nostres fronteres, que permeti una acció més    
 
En aquest sentit, diferents actors del sector social comparteixen interlocucions amb 
socis internacionals amb la intenció d'articular una resposta més àmplia i global. L’ Àrea 
de Cooperació, que és interlocutor habitual de JRS Internacional i de les diferents 
oficines regionals a l’ Àfrica i Orient Mitjà, porta anys donant suport en la resposta a les 
crisis humanitàries que avui provoca l'èxode de refugiats cap a Europa. A l'est d'Àfrica, 
els conflictes 
en Sud Sudan, 
Somàlia i 
Eritrea ha 
obligat  milions 
de persones a 
fugir del país, 
arribant als 
països veïns 
com Uganda, 
Etiòpia i 
Kenya. Molts 
d'ells somien 
amb arribar a 
Europa a la 
recerca d'un 
futur en pau, 
però la manca 
de recursos i la inseguretat en el camí, tan sols  permet a uns pocs continuar 
aquesta marxa i la majoria es veuen obligats a quedar-se a grans camps de refugiats, 
on el JRS intenta, a través de projectes educatius i de protecció, dignificar la vida 
d'aquestes persones.  
 
També, des de fa uns anys, l'àrea de cooperació contribueix a la ingent resposta a la 
crisi siriana, centrant la nostra acció en el treball amb el més d'un milió de refugiats 
que arriben al Líban. La resposta passa per fer possible l'educació dels nens 
refugiats, així com ajuda bàsica alimentària i d'higiene, i 1’acompanyament proper a 
les famílies refugiades. Aquests suports cada vegada són més necessaris, ja que el 
nombre de refugiats creix exponencialment i els recursos són insuficients, i no els 
podem oblidar ara que el focus de les càmeres està dins de les nostres fronteres. 
 
D'altra banda, el Servei Jesuïta a Migrants Espanya (SJM) participa activament en JRS- 
Europa i contribueix en el model de resposta en un nivell continental. També, l'àrea de 
cooperació,a través de la seva participació activa dintre de la Xarxa Xavier (xarxa d'ONGs 
jesuïtes a Europa), estan buscant canals de resposta d'urgència a les diferents 
necessitats en països europeus, que reben a gran part d'aquests refugiats, com 
Grècia, Macedònia o Hongria. 
 
La nostra mirada universal com a Companyia fa que aquesta dimensió internacional 
cobri vital importància de cara a una resposta efectiva, que permeti acompanyar els 
col·lectius més vulnerables, més enllà de les fronteres. 



  
 

    21 | 35 

c) Sensibilització i comunicació: 
 
Tot i que la participació en accions d'acollida és un mitjà extraordinari de 
sensibilització, no podem oblidar el treball ampli que es realitza en col·legis i 
universitats de la xarxa jesuïta a l’ àmbit de la sensibilització. Aquesta tasca la realitza 
principalment l'àrea de Cooperació, amb diferents iniciatives que van des de 
l'educació formal a la no formal. Tot i que ja existeixen diverses experiències de 
sensibilització en l'àmbit de la mobilitat humana, aquesta conjuntura ens pot ajudar a 
donar-li més coherència i integralitat a la proposta. I, a més d'això, és important 
generar material específic que contribueixi a entendre la crisi actual, en un context més 
ampli de fluxos migratoris. 
 
d) Incidència: 
 
De manera similar a l'anterior apartat, comptem amb experiència àmplia en la 
incidència en diferents àmbits. Des de SJM estem presents en debats relacionats amb 
les polítiques migratòries. L'àrea de cooperació també compta amb experiència pròpia 
molt rellevant. Hem de ser capaços de construir una agenda comuna d'incidència (que 
inclogui investigació i, per tant, col·laboració amb les universitats). 
 

LA PARÀBOLA DEL BON 
SAMARITÀ 
Intervencions del G. Lluís Serra dins 
de l’exposició anterior. 
 
Claus evangèliques de la 
intervenció del bon samarità 
Quants i quins personatges surten a 
la paràbola? 
Botxins, víctimes, observadors, 
compromesos i col·laboradors 
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Cadascun d’aquest punts representa la projecció en la vida religiosa dels 9 punts que 
estan enumerats en la diapositiva en la part superior d’aquest text. En forma resumida. 
 

1. LA REALITAT ÉS SUPERIOR A LA IDEA 
Perfeccionisme, textos de la congregació, diàlegs comunitaris… 
 

2. LA MIRADA ATENTA 
Allò virtual com a substitut, mirades: tele, ordinadors, tablets…, ulls davant d’altres 
ulls, mística dels ulls oberts 
 

3. COMPASSIÓ | MISERICÒRDIA 
Canviar el cor de pedra per un cor de 
carn, duresa, punt de vista del 
poderós… 
 

4. PENSEM AMB ELS PEUS 
Dinàmica de sortida, Església tacada, 
amb ferides, perifèries VS centre 
 

5. AMOSOSIR LES FERIDES 
Tocar, contacte, pell a pell, olorar, 
sofriment… 
 

6. BAIXAR DEL NOSTRE PEDESTAL 
Posar la víctima en el nostre lloc,  en la nostra cavalcadura i servir-lo des del terra 
 

7. DINÀMIQUES DE SUPERACIÓ 
Propiciar entorns seguretat i creixement, estructures al servei de la persona, 
dedicació i temps 
 

8. ECONOMIA DE COMUNIÓ 
Austeritat, malbaratament?, De la seguretat dels diners a l’audacia… 
 

9. NOMADISME ESPIRITUAL 
Saber deixar-los en altres mans, evitar generar dependències 

Qui el va tractar amb AMOR 
 

Comentari i projecció del video: 
 
Missatge del G. Emili Turú a la festa de san Marcel·lí Champagnat 2015 en el qual 
intervenen tres germans maristes que estan vivint la realitat actual d’Alep. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zyg8TKm-mlU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zyg8TKm-mlU
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Tres panoràmiques i un munt de preguntes 
 
Primera panoràmica. Hi ha qui diu que pel bon funcionament integral de tota persona cal 
assegurar com quatre potes: tenir coberts els mínims materials necessaris per viure 
(alimentació, habitatge...); saber-se útil per alguna cosa (treball, professió); sentir-se 
estimat per algú i capaç d’estimar a algú (món relacional i afectiu) i trobar un sentit al viure 
(món de l’esperit, transcendència). Quan aquestes quatre potes són mínimament robustes 
la vida de la persona es fa sostenible. En la mesura que alguna afluixi o peti tot comença 
a trontollar. Com un cotxe, necessitem les quatre rodes. Qualsevol d’elles que ens falli ens 
malmet. També si ens falla la del sentit. Si ens trobem amb persones que fan aigua per tot 
arreu, si ens volem apropar, ajudar-les i atendre-les de manera integral ¿podem 
menystenir la fluixera de qualsevol roda? O, més directament, ¿podem prescindir de la 
dimensió de l’esperit?    

Segona panoràmica. Quan a la ciutat de Jericó Jesús s’apropa a aquell cec que li 
sol.licita amb insistència (Mc 10,46-52) dóna la sensació que l’atén atenent a la seva 
realitat integral: el guareix (necessitat material), l’aixeca (l’ajuda a saber-se útil), l’abraça 
(el fa saber estimat i capaç d’estimar) i continuen el camí junts: aquell home no es queda 
on era sino que segueix Jesús car en Ell ha descobert sentit pregon pel seu viure. Si no 
arriba a aquest punt, Jesús es troba insatisfet, com si la seva acció hagués quedat a mig 
camí. Per això desprès d’haver donat de menjar a aquella gentada (Jo 6,1-27) quan se 
n’adona que el volen fer rei (¡aquest ens serveix perquè ens satisfà les nostres 

Els exclosos reclamen espiritualitat? Cal oferir-los la bona notícia? 
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necessitats materials!) se’n va i els recrimina: vosaltres em busqueu perquè us he donat 
pa material però jo voldria també donar-vos un altre pa que també necessiteu. I és que 
una cosa (important) és “donar pa” i altre (també important i encara més pregona) és “ser 
pa” (Jo no només dona pa per viure sino que sóc el Pa de vida, dirà Jesús). Nosaltres i les 
nostres entitats, ¿ens acontentem en “donar pa” o ens endinsem en “ser pa”?, o potser 
això segon ho trobem tan complicat que “millor oblidar-ho”? 
 
 Tercera panoràmica. Una important entitat d’acció social que va néixer en el marc d’un 
projecte parroquial i cristià, i es va anar fent gran. En una trobada d’equip una dona, a 
propòsit del que es parlava, va esclatar tot dient: “això és una entitat social; aquí Jesús no 
hi pinta res”. La virulència amb la que es va expressar em va esfereir. Per dintre meu vaig 
pensar: “noia, tu tens por d’alguna cosa!”. Es veritat que això que anomenen “anunci de la 
Bon Noticia” ha esdevingut durant molt de temps en una mena “d’adoctrinament imposat” 
– segurament també per por a perdre seguretats, domini, control de la situació,,, - i que 
això ha fet mal i està en l’arrel de reaccions com la d’aquesta senyora. Això, però, no treu 
que aquesta reacció sigui igualment desassenyada i poruga. Al cap i a la fi ¿què és més 
important, la defensa d’una vida plena i integral o el manteniment de les ideologies del 
color que siguin?. D’altra banda hom pensa en allò que cantava en Raimon: “qui perd els 
orígens, per identitat”. I, a l’inrevés, qui vol una identitat transparent no menysprea els 
orígens sino que poua en ells per trobar orientacions que ajudin en les actuacions del 
present. ¿És un destorb l’origen de sentit cristià que donà vida a moltes entitats socials?, 
¿no és plausible que hi hagi quelcom en aquest sentit originari que pugui ser com aigua 
fresca per a les persones que avui freqüenten les nostres entitats? 
 
I ara un munt de preguntes. De fet la qüestió que ens ocupa ha quedat palesa. ¿Podem 
ignorar o menystenir la dimensió de sentit i d’espiritualitat de les persones?, ¿no es això 
treballar per un desenvolupament no integral de la persona?, ¿és possible “donar pa” 

sense “fer-se pa” per tal que l’altre 
també esdevingui “pa que es dona”?, 
¿tan dolenta és la dimensió 
transcendent i espiritual de la vida i les 
persones com per desempallegar-se’n? 
¿Serà veritat que els pobres reclamen 
cura d’aquesta dimensió interior, 
espiritual, transcendent; que en tenen 
necessitat tot i que potser no sempre 
formulada conscientment? Si no fos així 
no caldria donar-hi més voltes, però si 
fos... aleshores ¿no és important tenir 
en compte que cal respondre també a 
aquest clam?, ¿i si resultés que aquest 
no fos un clam més entre d’altres sinó 
“el clam dels clams”; el clam subjacent 
a tot altre clam?, ¿no caldria intentar 
escoltar-lo i mira d’atendre’l? Tal volta 
es podria pensar que si no ho fem és 
perquè no sabem com fer-ho (a les 
nostres jornades tindrem ocasió 
d’escoltar algunes “bones pràctiques” al 
respecte). Però també es podria si mes 
no “sospitar” que a lo millor no ho fem 
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perquè aquesta és una qüestió en la que nosaltres mateixos – voluntaris i professionals 
de l’acció social – ens trobem com peixos dins l’aigua ens assumptes “socials” (realment 
tangibles) però perduts com a pops en un garatge quan es tracta de compartir i orientar 
les qüestions de senti, d’esperit (intangibles però reals) ¿No serà que ens trobem així 
perquè nosaltres mateixos no hem conreat aquesta dimensió pròpia de tot esser humà, ja 
sigui per mandra, o per por, o per prejudicis inconfesats, o...? I aleshores passa que hom 

no pot brindar a l’altre allò que no té. Ben mirat també ens podríem preguntar si “la corrent 
social externa dominant” no té també quelcom a veure en aquest “ignorar” o no saber com 
compartir i ajudar-nos a créixer en la dimensió d’un sentit que plenifiqui el nostre viure. 
Perquè com diuen alguns “pensadors alternatius” els valors propis del món de l’economia 
estan colonitzant altres “mons” com el cultural, el polític, l’esportiu i també el social. ¿No 
pot ser que, quasi be sense adonar-nos, els criteris i valors de l’èxit, de la productivitat, de 
l’eficiència, del marketing, de la visibilitat, del pujar, etc se’ns vagin “colant” dins les 
nostres entitats socials? Tot i que alguns d’aquets valors no són desdenyables, ¿no pot 
ser que vaguin colonitzant ui desplaçant altres criteris més propis de la “roda del sentit” 
com ara la gratuïtat, el perdre temps per guanyar la persona, el saber compartir també els 
fracassos o el davallar si realment volem pujar junts? Al cap i a la fi aquesta és 
“l’alternativa cristiana” i el que cabria esperar que una Entitat Social d’Església oferís, no 
només als més pobres sino al conjunt de la societat en la que viu. Perquè d’entitats 
socials – totes elles  molt solidàries – on aquesta dimensió humana de l’espiritualitat es 
bandejada, n’hi ha moltes, “el mercat va ben farcit” però ¿i de les que ho volen tenir en 
compte? ¿no rau aquí l’arrel de la identitat – oberta, integral i integradora – d’una entitat 
social cristiana? ¿No valdria la pena que ens ho penséssim de debò? 
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Aquest diumenge 18 d'octubre, el papa Francesc va celebrar, a la plaça de Sant Pere del 
Vaticà, la missa durant la qual va canonitzar els beats Vicente Grossi, fundador de 
l'Institut de les Filles de l'Oratori; Maria de la Puríssima Concepció, superiora de les 
Germanes de la Companyia de la Creu, i els cònjuges Louis Martin i Zélie Guérin, pares 
de Santa Teresa de l'Infant Jesús. D'altra banda, va recordar el drama de Terra Santa. 
 
Santa Seu, 19 octubre 15 a través de flama.info 

En la seva homilia, el papa Francesc va recordar que ''en la comunitat cristiana el model 
d'autoritat és el servei. El que serveix els altres i viu sense honors exerceix la veritable 
autoritat en l'Església. Jesús -va afegir- ens convida a canviar de mentalitat i a passar de 
l'afany del poder al goig de desaparèixer i servir; a eradicar l'instint de domini sobre els 
altres i viure la virtut de la humilitat''. En l'actitud del Mestre la comunitat troba la motivació 
per a una nova concepció de la vida: ''El Fill de l'home no ha vingut a ser servit, sinó a 
servir i donar la vida en rescat per molts''. 

''En la tradició bíblica -va continuar el Pontífex- el Fill de l'home és el que rep de Déu 
poder, glòria i la reialesa. Jesús, amb la seva passió i mort conquereix l'últim lloc, 
aconsegueix la seva grandesa més gran amb el servei i el lliurament com a do a la seva 
Església. Hi ha una incompatibilitat entre la manera de concebre el poder segons els 
criteris mundans i el servei humil que hauria de caracteritzar l'autoritat segons 
l'ensenyament i l'exemple de Jesús. Incompatibilitat entre les ambicions, el carrerisme i el 
seguiment de Crist; incompatibilitat entre els honors, l'èxit, la fama, els triomfs terrenals i la 
lògica de Crist crucificat''. 

El Papa canonitza quatre nous sants i recorda el drama de Terra Santa 
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En canvi -va destacar-, sí que hi ha 
compatibilitat entre Jesús ''acostumat a patir'' i 
el nostre patiment... Jesús ha experimentat 
directament les nostres dificultats, coneix des 
de dins la nostra condició humana; no tenir 
pecat no li impedeix entendre els pecadors. 
La seva glòria no es troba en l'ambició o la set 
de domini, sinó en l'amor als homes, en 
assumir i compartir la seva debilitat i oferir-los 
la gràcia que restaura, en acompanyar amb 
tendresa infinita, acompanyar el seu turmentat 
camí''. 

El Papa va afirmar que els nous sants ''van servir sempre els germans amb humilitat i 
caritat extraordinària, imitant així el Mestre diví. El testimoni lluminós d'aquests nous sants 
ens estimula a perseverar en el camí del servei alegre als germans, confiant en l'ajuda de 
Déu i en la protecció materna de Maria. Ara, des del cel, vetllen sobre nosaltres i ens 
sostenen amb la seva poderosa intercessió''. 
En acabar la missa i abans del pregària dominical de l'Àngelus, el Pontífex va dedicar 
unes paraules a la situació de tensió i violència a Terra Santa. ''En aquest moment es 
necessita molt coratge i molta força per dir no a l'odi i la venjança i fer gestos de pau -va 
dir-. Preguem perquè Déu enforteixi en tots, governants i ciutadans, la valentia d'oposar-
se a la violència i prendre mesures concretes per a la distensió. En el context actual de 
l'Orient Mitjà és més que mai fonamental que hi hagi pau a Terra Santa: ens ho demana 
Déu i el bé de la humanitat''. 
 
 
 

L’enllaç directe a l’entrevista a l’arquebisbe de Tànger i una foto de la conversa: 
 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/arquebisbe-de-tanger/video/5557549/ 

Entrevista a Mons. Santiago Agrelo e Signes dels Temps de TV3 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/arquebisbe-de-tanger/video/5557549/
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Avui, 15 d’octubre del 2015 ha estat un dia molt 
especial per a  nosaltres. Fa 125 anys es feu 

realitat una obra d’art: el nostre Col·legi 
Teresià de Ganduxer. Una obra que és 

síntesi de tres vides: Teresa de Jesús que 
l’animà amb el seu esperit, Antoni Gaudí que la 
realitzà amb el seu geni i Enric d’Ossó que la 
suscità amb el seu esforça. Un projecte –somni 
fet realitat– que avui ja celebra 125 anys de 
vida. 
Si tots nosaltres estem aquí és per Enric d' 
Ossó, el somiador que pensà en la formació de 
nens i joves per "transformar la realitat”. Un 
projecte que segueix amb vida gràcies a tots 
aquells que, en el seu temps i moment, 
cregueren i feren seu el somni d’Enric d’Ossó; 
molts cors que l’han animat al llarg d’aquests 
125 anys convertint-lo en un regal pel nostre 
món. 
Ja hem viscut el dia 15, dia de la celebració 
(també dia de santa Teresa i moment en que 
conclou l’any del Ve centenari del seu 
naixement). Va ser un dia intens i ple de vida. 
Forma part de nosaltres, el record, l’alegria i la 
màgia de la festa d’obertura de les celebracions 
dels 125 anys del col·legi TERESIÀ DE 
GANDUXER 
A las 20h vam celebrar l’Eucaristia amb un cant 

del genial musical “Si Teresa de Jesús volviera hoy” que hem portat a escena, l’any del  
VCentenari del naixement de Teresa de Jesús.  
La capella es quedava petita, nens, adults, avis, persones de diferents generacions 
reunides per viure el moment històric dels 125 anys de la nostra estimada escola. Una 
missa sentida, viscuda i plena de vida  

Col·legi Teresià de Ganduxer: una celebració especial 

Jornada de FormacióPermanent amb Lluc Torcal 

PROPERA JORNADA DE FORMACIÓ PERMANENT 
28 de noviembre de 2015, dissabte, sessió matinal 
 

L’encíclica LAUDATO SI del papa Francesc: 

crida i repte a la vida religiosa 

 

Ponent: P. Lluc Torcal, prior del Monestir de Poblet 

Horari: 9.45-13.30  

Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea 
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En acabar ens vam anar reunint al pati de l’escola, a prop de l’estàtua de Sant Enric 
d’Ossó, fundador, l’home que ens somià i feu possible el nostre col·legi. Ens va acollir 
amb unes entranyable paraules la directora de l’escola i seguia arribant gent. Més tard el 
record de tants anys de vida personalitzada en les paraules d’una professors, antiga 
alumna i mare de l’escola més tard que ens evocà els nostres passos per les classes, els 
pati i el record de moments viscuts entre aquestes pedres i aquestes parets de totxo i 
pedra que ja tenen el segell d’una part de nosaltres  
Acabaren “els discursos” amb paraules com magnanimitat, humilitat, veritat i fortalesa: 
valors teresians en els que hem estat educats a l’estil teresià i que ens recordava la 
germana provincial. Un alè d’experiència “del castell interior” de Teresa de Jesús sota la 
pedagogia d’Enric d’Ossó, que obria pas a l’Himne dels 125 anys fet per alumnes de la 
ESO i dirigit per dos professors de l’escola. Una cançó amb lletra senzilla i plena de vida  
“una historia que forma parte de ti y aunque ayer no la sentías, hoy sabes que está aquí…llegaremos cada 
vez más lejos y aunque pase el tiempo seguiremos creciendo” 
El moment màgic arribà quan se’ns convida a aixecar la mirada cap a la porta principal i 
gaudir de la il·luminació del cartell “125 anys GAUDInt amb tu” alhora que una colla 
castellera,  pròpia de la nostra terra, amb una antiga alumna com enxaneta deixava volar 
la bandera teresiana i, ens treia el silencia enmig del fort aplaudiment ple d’emocions 
mentre s’anava alçant 
I, no hi ha escola sense alumnes i aquest, ens van fer el regal en aparèixer 125 d’ells de 
totes les edats, amb samarretes de diferents colors totes amb el logos dels 125 anys i un 
globus blanc a la mà. 
 Una música que ens omplia d’emocions ens portà al “punt més alt” de la màgia d’aquest 
moment quan es deixaren volar els 125 globus i les nostres mirades els acompanyaven. 
Més de 500 mirades que seguien el seu pas amb la mirada dels ulls i la d’un cor agraït 
  

TERESIANAS-GANDUXER 
 
 
 

 
REFLEXIONS 
Què van entendre de Jesús: Marc, Mateu, Lluc i Joan? 
Com ens ho expliquen? 
Cadascun d’ells, com faríem cadascun de nosaltres, ens 
presenta un aspecte de Jesús, tots diferents i tots veritat. 
A través d’ells coneixem més d’a prop el Jesús dels 
evangelis i el seu missatge, sempre important per a ser 
persones. Tant si hi creiem com no. 
Descobrir el Jesús dels evangelis, és descobrir un Amor 
més gran que el nostre, un Amor que és el centre de tota 
vida. Un Amor que em parla a mi. 
 
Conèixer Jesús és conèixer el millor de mi mateix. Allò 
que em dóna la raó de ser, l’horitzó del meu camí. 
Apropant-me a Jesús, puc arribar a una experiència 
mística, alliberadora. Ell m’obre un camp immens de 
possibilitats, que m’ajuden a créixer durant tota la vida 
(encara que ja sigui gran). 
Entre tots, buscarem models de pregària a través de 
testimonis. 

Detall del Crist de la portalada gòtica 
del Monestir de St. Benet sur Loire 

Tardes de pregària al Jesús dels Evangelis 
Germana M. Regina Goberna 
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PROCURAREM DONAR RESPOSTES A AQUESTS I MOLTS ALTRES TEMES.  
Tothom hi és convidat. 
 
Dates: 2015   2016 

24 octubre  23  gener 
21 novembre  19  març 
19 desembre  23 abril 
   14 maig  
   18 juny 

Horari: de 4,30 a 6’45 tarda 
 
Preu: La voluntat 

 
Cal avisar la vostra assistència, a cada sessió, a: 
activitats@monestirsantbenetmontserrat.com 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jornades, llibres, conferències… 

mailto:activitats@monestirsantbenetmontserrat.com
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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. 

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 a més informació podeu contactar amb l’Ajuntament de Tiana al 93 395 50 11 

34º Congrés Internacional sobre la Cartoixa  

https://es.wikipedia.org/wiki/Llu%C3%ADs_Mart%C3%ADnez_i_Sistach
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Encuentro de religiosos y 
religiosas jóvenes 
Salamanca, 5 - 7 diciembre 
de 2015 
 
Inscripción en CONFER 
 
Para la inscripción os 
podéis dirigir a la Sede de 
CONFER, c/ Núñez de 
Balboa, 115 bis. Madrid. 
Teléfono 91 5193635 
(extensión 104) o bien al 
correo electrónico 
sec.secretariag@confer.es .  
 
Para más información a la 
extensión 108 o al correo 
electrónico secretariageneral.ad@confer.es  
 

 
 
És hora de pensar en el proper procés de preinscripció i matrícula  
A poc més d’un mes d’haver iniciat les classes d’aquest curs escolar, amb l’escola a ple 
funcionament, és hora, si no s’ha fet ja, que les direccions escolars comencin a pensar 
en el proper procés de preinscripció i matrícula que ens ha d’aportar l’alumnat per al 
curs 2016-2017. Encara no tenim el calendari del procés, però és previsible que s’iniciï al 
març, tal com en els darrers anys. Sabem, però, que les famílies -especialment les que ho 
fan per primera vegada-, inicien els processos de cerca d’escola amb molta antelació.  
Això ens demana anar programant l’atenció a les persones que s’interessen per la 
nostra oferta educativa –circuit d’atenció, documentació a lliurar, portes obertes, 
entrevistes...- i la promoció que volem fer per tal que més persones ens coneguin i 
es puguin interessar pel que oferim.  
 
Màrqueting i comunicació  
Tant de bo aquest procés pugui estar inserit en una estratègia d’escola que passi per una 
forta relació amb l’entorn i les famílies. Tal com hem anat insistint, el màrqueting és una 
perspectiva que ens pot ajudar.  
Concebem el màrqueting educatiu com una actitud de diàleg amb els usuaris que 
permet conèixer-ne les necessitats i articular respostes coherents amb les finalitats del 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 571 [19.10.2015] 

Trobada de religioses i religiosos joves 

mailto:sec.secretariag@confer.es
mailto:secretariageneral.ad@confer.es
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centre. Fruit d’aquest diàleg sorgeix una més bona satisfacció en el servei prestat per part 
de l’usuari i de l’escola; i, com a conseqüència, millora l’admissió d’alumnes, la imatge del 
centre, etc...  
Així entès, el màrqueting educatiu és una part del lideratge, de la direcció i gestió del 
centre, que engloba el conjunt d’activitats relacionades amb la gestió de la imatge, 
els processos de difusió de les activitats, de l’oferta educativa, d’anàlisi de l’entorn 
educatiu, dels processos d’admissió, de les jornades de portes obertes, del 
manteniment del vincle amb els antics alumnes, etc...  
Tradicionalment s’ha prestat poca atenció a aquesta funció de les escoles, les quals s’han 
limitat a una mínima comunicació del procés d’admissió i de la programació de jornades 
de portes obertes i atenció a les famílies durant els períodes de preinscripció i 
matriculació. Però l’entorn és cada cop més complex i cal que l’equip directiu dissenyi 

estratègies orientades a aquest 
diàleg amb l’entorn, amb una 
visió global i de manera 
coherent i continuada.  
 
Campanya conjunta i formació 
en màrqueting i comunicació  
Per contribuir a afrontar aquest 
repte, l’Escola Cristiana de 
Catalunya tornarà enguany a 
oferir al col·lectiu dos 
instruments: la campanya 
conjunta Tria Escola Cristiana 
i la formació en màrqueting i 
comunicació.  

Pel que fa a la campanya Tria Escola Cristiana, s’està treballant en la que serà la tercera 
edició i tindrà elements de continuïtat amb les dues anteriors, si bé amb alguna novetat. 
Vol ser un referent i un reforç a les campanyes pròpies que desenvolupen institucions 
titulars i escoles.  Més avançades han estat les propostes de formació que us estem 
proposant pràcticament des de l’inici del curs escolar, entre les quals cal destacar el curs 
d’Introducció al màrqueting i captació d’alumnes, que aporta una visió general de la 
qüestió i que està programat per als propers 26 i 27 d’octubre.  
També proposem cursos de caràcter més monogràfics i dues dinàmiques de formació 
més breus sobre qüestions molt específiques que poden ajudar davant necessitats molt 
concretes:  

Microtallers de 2,5 hores de durada i molt pràctics per ajudar les escoles i AMPAs 
a fer la difusió i comunicació de les activitats i serveis que realitzen a través de les 
xarxes socials. Amb continguts com Infografies per difondre a xarxes socials i com a eina 
de treball, Facebook per a novells, Utilitza Facebook com un professional Twitter per a 
novells...  

formacions de 5 hores de durada en què es tractaran accions concretes per 
millorar la gestió de la comunicació que es realitza des de l’escola: Com gestionar 
una campanya de publicitat en xarxes, Els espais del centre: quan les parets també 
parlen...  
 
Trobareu una presentació general de formació en màrqueting i comunicació aquí i la 
programació concreta amb dates i enllaços als programes detallats a l’agenda de 
formació d’aquest butlletí. Us encoratgem a aprofitar tots els recursos per millorar la 
comunicació i l’estratègia del centre. 
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 La Cartoixa de Santa Maria de Montalegre celebra 600 anys de la seva fundació el 1415. 
Aquest edifici del municipi de Tiana destaca per la seva arquitectura i és un dels grans 
conjunts monàstics del gòtic a Catalunya. Des del silenci de les seves cel·les, els 
cartoixans continuen fidels a la vida de soledat que els va llegar el fundador, sant Bru. 
“Signes dels temps” entrevista Jaume Oliveras, periodista, escriptor i membre de 
l'Associació d'Amics de la Cartoixa de Montalegre. 

 
Altres temes: 
- Beatificació de 26 frares caputxins que van ser assassinats durant la guerra civil 
espanyola. Conversa amb Gil Parés, provincial dels caputxins de Catalunya i Balears. 
- Espai de “Patrimoni”: Santuari de la Mare de Déu de Sentfores a Sant Martí de Tous, 
Anoia. 

 

Data: 25 d’octubre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

Hem penjat al web el Full Informatiu núm. 140. 

Us convidem a la xerrada que diumenge vinent dia 25 
farà Jesús Ruiz, director del Centre d'Acollida Assís, 
a tres quarts de dotze, després de l'eucaristia. 
Cordialment, 
conxa adell i cardellach 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

Signes dels temps a TV3: “Cartoixa de Montalegre” 

Sant Pere de les Puel·les 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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    OCTUBRE | 2015 
22 dj SIRBIR 

24 ds Jornada d’Entitats Socials d’Església 

26 dl CEVRE: formació inicial 

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

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
Fax S’ha suprimit la línia de fax  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 
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