
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 29 d’octubre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

Dues commemoracions importants 

Inici del Jubileu 
Dissabte, 7 de noviembre de 2015 
Festivitats de tots els Sant de l’Orde, a l’església de Ntra. Sra. Del 
Roser (PP: Dominicis), a les 20.00 h. 
Solemne eucaristía concelebrada. 
C) Ausias Marc, 54 

 
Tal dia com ahir, ara fa 50 anys, el papa Pau VI va promulgar el 
decret conciliar PERFECTAE CARITATIS sobre l’adequada 
renovació de la vida religiosa, que va obtenir 2,321 vots contra 
quatre. Donem-ne gràcies a Déu d’aquest alè. 
 
Avui, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona en 
farem memòria amb la presència del Mons. José Rodríguez 
Carballo, OFM, Secretari de la Congregació per als Instituts de 
Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica (CIVCSVA) que 
dissertarà sobre “La dimensió profètica da la vida consagrada”. 
 
Dia 29 d’octubre de 2015, dijous, a les 19h 
Lloc: Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona 
Aforament limitat. Entrada lliure. 



  
 

    2 | 32 

 
 
 
 
 
 

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 

D
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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 

Assemblea general de l’Associació Cintra 

CONVOCATÒRIA 
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SANTA MISA DE CLAUSURA  

DE LA XIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÍNODO DE LOS OBISPOS 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

Basílica Vaticana 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario, 25 de octubre de 2015 

Las tres lecturas de este domingo nos presentan la compasión de Dios, su paternidad, 
que se revela definitivamente en Jesús. 

El profeta Jeremías, en pleno 
desastre nacional, mientras el 
pueblo estaba deportado por los 
enemigos, anuncia que «el Señor ha 
salvado a su pueblo, ha salvado al 
resto de Israel» (31,7). Y ¿por qué lo 
hizo? Porque él es Padre (cf. v. 9); y 
como el Padre cuida de sus hijos, 
los acompaña en el camino, sostiene 
a los «ciegos y cojos, lo mismo 
preñadas que paridas» (31,8). Su 
paternidad les abre una vía 
accesible, una forma de consolación 

después de tantas lágrimas y tantas amarguras. Si el pueblo permanece fiel, si persevera 
en buscar a Dios incluso en una tierra extranjera, Dios cambiará su cautiverio en libertad, 
su soledad en comunión: lo que hoy siembra el pueblo con lágrimas, mañana lo 
cosechará con la alegría (cf. Sal 125,6 ). 

Con el Salmo, también nosotros hemos expresado la alegría, que es fruto de la salvación 
del Señor: «La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares» (v. 2). El creyente es 
una persona que ha experimentado la acción salvífica de Dios en la propia vida. Y 
nosotros, los pastores, hemos experimentado lo que significa sembrar con fatiga, a veces 
llorando, y alegrarnos por la gracia de una cosecha que siempre va más allá de nuestras 
fuerzas y de nuestras capacidades. 

El pasaje de la Carta a los Hebreos nos ha presentado la compasión de Jesús. También 
él «está envuelto en debilidades» (5,2), para sentir compasión por quienes yacen en la 
ignorancia y en el error. Jesús es el Sumo Sacerdote grande, santo, inocente, pero al 
mismo tiempo es el Sumo Sacerdote que ha compartido nuestras debilidades y ha sido 
puesto a prueba en todo como nosotros, menos en el pecado (cf. 4,15). Por eso es el 
mediador de la nueva y definitiva alianza que nos da salvación. 

El Evangelio de hoy nos remite directamente a la primera Lectura: así como el pueblo de 
Israel fue liberado gracias a la paternidad de Dios, también Bartimeo fue liberado gracias 
a la compasión de Jesús que acababa de salir de Jericó. A pesar de que apenas había 
emprendido el camino más importante, el que va hacia Jerusalén, se detiene para 
responder al grito de Bartimeo. Se deja interpelar por su petición, se deja implicar en su 
situación. No se contenta con darle limosna, sino que quiere encontrarlo personalmente. 

Cloenda del Sïnode a la Basílica del Vaticà 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151025-libretto-chiusura-sinodo.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2015/20151025-libretto-chiusura-sinodo.pdf
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No le da indicaciones ni respuestas, pero hace una pregunta: «¿Qué quieres que haga 
por ti»? (Mc 10,51). Podría parecer una petición inútil: ¿Qué puede desear un ciego si no 
es la vista? Sin embargo, con esta pregunta, hecha «de tú a tú», directa pero respetuosa, 
Jesús muestra que desea escuchar nuestras necesidades. Quiere un coloquio con cada 
uno de nosotros sobre la vida, las situaciones reales, que no excluya nada ante Dios. 
Después de la curación, el Señor dice a aquel hombre: «Tu fe te ha salvado» (v. 52). Es 
hermoso ver cómo Cristo admira la fe de Bartimeo, confiando en él. Él cree en nosotros 
más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. 

Hay un detalle interesante. Jesús pide a sus discípulos que vayan y llamen a Bartimeo. 
Ellos se dirigen al ciego con dos expresiones, que sólo Jesús utiliza en el resto del 
Evangelio. Primero le dicen: «¡Ánimo!», una palabra que literalmente significa «ten 
confianza, anímate». En efecto, sólo el encuentro con Jesús da al hombre la fuerza para 
afrontar las situaciones más graves. La segunda expresión es «¡levántate!», como Jesús 
había dicho a tantos enfermos, llevándolos de la mano y curándolos. Los suyos no hacen 
más que repetir las palabras alentadoras y liberadoras de Jesús, guiando hacia él 
directamente, sin sermones. Los discípulos de Jesús están llamados a esto, también hoy, 
especialmente hoy: a poner al hombre en contacto con la misericordia compasiva que 
salva. Cuando el grito de la humanidad, como el de Bartimeo, se repite aún más fuerte, no 
hay otra respuesta que hacer nuestras las palabras de Jesús y sobre todo imitar su 
corazón. Las situaciones de miseria y de conflicto son para Dios ocasiones de 
misericordia. Hoy es tiempo de misericordia. 

Pero hay algunas tentaciones para los que siguen a Jesús. El Evangelio de hoy 
destaca al menos dos. Ninguno de los discípulos se para, como hace Jesús. Siguen 
caminando, pasan de largo como si nada hubiera sucedido. Si Bartimeo era ciego, ellos 
son sordos: aquel problema no es problema suyo. Este puede ser nuestro riesgo: ante 
continuos apuros, es mejor seguir adelante, sin preocuparse. De esta manera, estamos 
con Jesús como aquellos discípulos, pero no pensamos como Jesús. Se está en su 
grupo, pero se pierde la apertura del corazón, se pierde la maravilla, la gratitud y el 
entusiasmo, y se corre el peligro de convertirse en «habituales de la gracia». Podemos 
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hablar de él y trabajar para él, pero vivir lejos de su corazón, que está orientado a quien 
está herido. Esta es la tentación: una «espiritualidad del espejismo». Podemos 
caminar a través de los desiertos de la humanidad sin ver lo que realmente hay, sino lo 
que a nosotros nos gustaría ver; somos capaces de construir visiones del mundo, pero no 
aceptamos lo que el Señor pone delante de nuestros ojos. Una fe que no sabe radicarse 
en la vida de la gente permanece árida y, en lugar oasis, crea otros desiertos. 

Hay una segunda tentación, la de caer en una «fe de mapa». Podemos caminar con el 
pueblo de Dios, pero tenemos nuestra hoja de ruta, donde entra todo: sabemos dónde ir y 
cuánto tiempo se tarda; todos deben respetar nuestro ritmo y cualquier inconveniente nos 
molesta. Corremos el riesgo de hacernos como aquellos «muchos» del Evangelio, que 

pierden la paciencia y reprochan a 
Bartimeo. Poco antes habían 
reprendido a los niños (cf. 10,13), 
ahora al mendigo ciego: quien 
molesta o no tiene categoría, ha de 
ser excluido. Jesús, por el contrario, 
quiere incluir, especialmente a 
quienes están relegados al margen y 
le gritan. Estos, como Bartimeo, 
tienen fe, porque saberse 
necesitados de salvación es el mejor 
modo para encontrar a Jesús. 

Y, al final, Bartimeo se puso a seguir 
a Jesús en el camino (cf. v. 52). No 
sólo recupera la vista, sino que se 
une a la comunidad de los que 
caminan con Jesús. Queridos 
hermanos sinodales, hemos 
caminado juntos. Les doy las gracias 
por el camino que hemos compartido 

con la mirada puesta en el Señor y en los hermanos, en busca de las sendas que el 
Evangelio indica a nuestro tiempo para anunciar el misterio de amor de la familia. 
Sigamos por el camino que el Señor desea. Pidámosle a él una mirada sana y salvada, 
que sabe difundir luz porque recuerda el esplendor que la ha iluminado. Sin dejarnos 
ofuscar nunca por el pesimismo y por el pecado, busquemos y veamos la gloria de Dios 
que resplandece en el hombre viviente. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada de Formació Permanent amb el P. 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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Una matinal intensa va aplegar a l’Hort de la Vila gairebé un centenar de persones per 
reflexionar sobre un tema: exclosos-espiritualitat-bona noticia. L’URC és membre de 
l’Entitats Social d’Església. Publiquem aquí, tot seguit, tres intervencions, les dues 
primeeres de manera més sintètica. 

Els exclosos reclamen espiritualitat? 
Com anunciar-los la bona notícia? 
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Com anunciar la Bona Notícia als exclosos? 

 

Intervenció de Mercè Puig-Pey (Sant Joan de Déu) 

Esquema de la seva intervenció 

A través de l’exercici de l’HOSPITALITAT 

CARISME HOSPITALARI 
• Espiritualitat extreta de les cartes Sant Joan de Déu i les diverses biografies. 
• Tradició Hospitalària i d'altres figures significatives de l'Orde des del s. XVI. 
• Evangelis de la misericòrdia i l'acompanyament (Bon Pastor, Bon Samarità, 

Emaús) 
• Joan de Déu és un home que molesta perquè les seves accions no són alienes a la 

justícia evangèlica. Porta els pobres al portal dels rics, els morts al portal del jutge, 
arreplega i cuida els més miserables i confia amb aquells per qui ningú aposta. Ell 
porta a terme les benaurances fins a les últimes conseqüències.  

La Bona Nova passa per la seva persona.  

Ell és la Bona Nova en comunió amb Jesús 

AVUI S’HA COMPLERT 

 Lc, 4, 18-19:  L'Esperit del Senyor està sobre mi, Ell m'ha ungit per anunciar als 
pobres la Bona nova; Ell m'ha enviat a proclamar l'alliberament als captius i  retornar la 
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vista als cecs; Ell m'ha enviat a portar la llibertat als oprimits i a proclamar un any de 
gràcia de Senyor 

 I continua dient: Avui s'ha complert aquesta escriptura que acabeu d'escoltar.   

A través de l’exercici de la Hospitalitat anunciem la Bona Nova de Jesús 
• Gestió carismàtica, en valors 
• Estructures horitzontals (evangèliques) 
• Professionals que excel·leixen per la seva humanitat 
• QUALITAT 
• RESPECTE 
• RESPONSABILITAT 
• ESPIRITUALITAT 

LES BENAURANCES 

Mt 5, 1-12 

Lc 6, 20-26 
Feliços vosaltres quan per causa del Fill de l’Home la gent us odiarà, us rebutjarà, 
us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia alegreu-vos i feu festa, 
perquè la vostra recompensa és gran en el cel. Igualment feien els seus pares amb 
els profetes! 

Estructures horitzontals (evangèliques) 
• Horitzontalitat 
• Transparència 
• Comunicació 
• Comunió 
• Lideratge de servei 
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El SERVEI 

• Mt 20, 24 
 Mateu situa el text després del tercer anunci de la seva mort i resurrecció:  Entre 
vosaltres qui vulgui ser important que es faci servidor de tots 

• Jn 13,14 
 Joan ja ho situa en l'acomiadament final. Si Jo que sóc el mestre i el Senyor us he 
rentat els peus també vosaltres us els heu de rentar els uns als altres. Feliços de vosaltres 
si ho poseu en pràctica 

Professionals que excel·leixen per la seva humanitat 
• Formació humana 
• Superar el professionalisme 
• Revisem la nostra tasca i sobretot la nostra manera de ser amb els altres que 

acollim 

CAMINAR AMB 

• Lc 24, 13-35. Emaús 
 - No és veritat que el nostre cor s’abrusa disn nostre mentre ens parlava pel camí i 
ens obria el sentit de les escriptures? (de la història) 
 La gran història d’acompanyament en el descoratjament, el sense sentit i el retorn 
al no res. La taula parada. L’alegria profunda en el cor  

Butlla de la convocació del jubileu extraordinari de la Misericòrdia. 

12. És determinant per a l‘Esglèsia i per a la credibilitat del seu anunci que visqui i 
testimonii en primera persona la misericòrdia. 

Lc 10, 25-37 La parabola del bon Samarità 

Lluc, en un relat excel·lent, ens 
recorda que cal que ens alliberem 
dels Hàbits excessivament 
professionalitzats i que no ens 
permeten aturar-nos a ser 
misericordiosos com ho és el nostre 
Pare. 

Jesús li preguntà: 
- Quin d’aquests tres et sembla que 
es va comportar com a proïsme de 
l’home que va caure en mans dels 
bandolers? 
El mestre de la Llei li respongué: 

- El qui el va tractar amb amor 
Llavors Jesús li digué: 

- Ves i fes tu com va fer ell. 
- Que les nostres entranyes continuint removent-se i commovent-se davant el 

patiment i la injusticia que pateixen tants dels nostres germans. 
- Gràcies! 
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Intervenció de María del Carmen de la Fuente (Fundació Migrastudium) 

Els exclosos reclamen espiritualitat? Cal oferir-los bona notícia? 

Esquema de la seva intervenció 

El meu punt de partida són 3 conviccions molt senzilles que crec que compartireu 
amb mi: 

1.- Hem siguts creats i creades per amor i per  viure una vida plena i lliure. 

Tots I totes, sense distinció, estem cridats a ser feliços, a gaudir, a desenvolupar-nos en 
tota la nostra potencialitat.  Si ho fem, si ho aconseguim, donem fruit. 

2.- Déu habita en cadascú i cadascuna de nosaltres.  

Tots i totes podem sentir la seva presència, la seva força, que és força cap a enfora cap 
als altres.  I tot i que hi ha moments a la vida en que som incapaços de sentir aquesta 

presència, Ell hi és. 

En definitiva crec que existeix, en totes 
les persones, la possibilitat de 
connectar amb el més profund que hi 
ha en nosaltres i que fer-ho és una 
font de vida.  

Sobre les dues preguntes que ens 
fem avui:  

Primera pregunta - Els exclosos 
reclamen espiritualitat? 

D’entrada vaig pensar que aquesta 
pregunta caldria fer-la directament a 

les persones excloses, que jo no la podria respondre, no tenia res a dir. Però després de 
sostenir-la durant una estona, em va ajudar a adonar-me de: 

- Que tot i que la meva resposta seria “si, els exclosos reclamen espiritualitat”, no tenia 
clar quin era l’argument d’aquest si. Si parlem d’altres reclamacions (necessitats 
bàsiques, aprendre una llengua, trobar feina...) em venien al cap moltes situacions 
concretes en les que he sentit que algú feia un reclam, però si parlem d’espiritualitat 
només em podia fer-me preguntes (Què entenem per reclamar espiritualitat? Què 
algun ens faci una petició formal? Hi ha alguna formulació específica per aquest 
reclam?) 

- Que pot ser havia de revisar la meva capacitat de percepció davant un reclam com 
aquest. Potser hi ha persones que tenen aquest clam i no som capaços de reconèixer-
lo? Inclús que ens estiguin reclamant espiritualitat i oferim altres coses? 

Davant aquests dubtes, les reflexions que compartiré amb vosaltres, es centraran no tant 
en la demanda que ens fan els exclosos, si no en la nostra dificultat per ser sensibles a 
ella.  

Segona pregunta- Cal oferir-los bona notícia? 

Per aquesta si que he trobat una resposta, que està a l’Evangeli: “Aneu per tot el món i 
anuncieu la bona nova de l’evangeli a tota la humanitat” Mc 16,15 

Aquest és un mandat per tots i totes nosaltres.  
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Algunes reflexions en relació al document d’introducció de la Jornada 

“Pel funcionament integral de tota persona cal assegurar: mínims materials, saber-
se útil, sentir-se estimat, trobar un sentit” 

Estic d’acord, crec que aquests quatre elements ens ajuden a viure de forma plena  i que 
és en aquest estat de plenitud, on som capaços de crear, de construir, d’avançar, d’afinar 
els nostres sentits. 

Però també és veritat que 
ens estem acostumant (no 
només les persones 
empobrides o excloses, 
diria que tots i totes) a no 
viure plenament, a viure a 
mitges, a deixar de banda 
alguna d’aquestes 
dimensions, especialment 
les més profundes, les que 
tenen a veure amb el 
sentit, amb el projecte vital 
propi (que respongui al somni de Déu per cadascú de nosaltres). 

Ens acostumem perquè avui dia “s’entén” que podem seguir funcionant sense viure en 
plenitud. No serem 100% nosaltres, deixem de banda una part del nostre jo més profund, 
però podem viure (o sobreviure). 

Davant això, les nostres Entitats Socials d’Església podem fer-nos una primera pregunta: I 
nosaltres, a que aspirem? Sabem que la nostra societat pot arribar a “incloure en el 
sistema” a persones que  funcionen (no integralment, però que funcionen) , però 
nosaltres, que volem fer? què estem cridades a fer? 

És probable que el nostre sentit pràctic i la nostra experiència ens portin a dir-nos que 
davant d’aquests 4 elements (mínims materials, saber-se útil, sentir-se estimat, trobar un 
sentit) és necessari prioritzar, dissenyar processos, avançar poc a poc, fins i tot 
seleccionar, especialitzar-nos.... No ho podem fer tot i no podem fer-ho sols.  

És un qüestionament lícit i fins i tot necessari, però caldria acompanyar-lo d’una altra 
pregunta: per a nosaltres, Entitats Socials d’Església, quin són els nostres irrenunciables?  

En cas contrari, si no ens fem i ens responem aquesta pregunta, tenim el perill de: 

- prioritzar en funció de criteris aliens i allò que és essencial per nosaltres, quedi en un 
segon pla,  

- que les nostres entitats funcionin (ho facin “bé”, amb eficiència i eficàcia) però 
responent als interessos d’altres (potser els d’una societat que es conforma amb 
persones que “funcionin” tot i que no sigui “integralment?) 

 

“A imatge de Jesús” 

Un altre element que se’ns plantejava al document que emmarca aquesta Jornada és la 
forma de fer de Jesús a partir d’una escena de la seva vida, la trobada amb el cec 
Bartimeu.  
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Jesús, davant les persones ferides o que es troben al “marge del camí”:  guareix, aixeca, 
abraça i camina amb aquella persona ferida. Aquest és un procés d’alliberament, on l’altre 
recupera la seva capacitat d’escollir el camí propi. 

  Entenc que nosaltres, en el nostre seguiment de Jesús, en el nostre desig d’imitar-lo, de 
sentir com ell i d’actuar com ell, hauríem de fer el mateix. Davant les persones ferides que 
ens criden des del marge del camí, com actuem? Quin tipus de mirada tenim?: 

- Veiem la seva necessitat: material, de saber-se útil, de sentir-se estimat, de trobar un 
sentit? 

- Tenim capacitat per no quedar-nos en la necessitat a resoldre? Podem veure l’altre 
com aquell a qui guarir, aixecar, abraçar i AMB QUI PODEM CAMNAR JUNTS. Algú 
amb qui podem establir relacions que van més enllà de la donació o de l’intercanvi. 
Algú amb qui caminar junts (compartint sentiments, forjant amistat, estimant) 

- Som capaços de veure les causes de la seva exclusió, un sistema que exclou, la 
nostra participació en aquest sistema? 

Així doncs, la segona pregunta que en podem fer a les Entitats Socials d’Església és: com 
anem de sensibilitat en la mirada? Perquè si no som capaços de mirar més enllà, de 
veure el fons de l’altre i descobrir quin és el seu desig profund.  

 

“Sobre la nostra identitat”  

A nostres entitats  sabem que ens 
defineix, quina és la nostra font, d’on 
beu la nostra acció ... Això ho tenim 
molt clar. 

Però a vegades aquesta fon no està 
present en el nostre dia a dia, en la 
nostra quotidianitat. Si és així no ens 
pot estranyar que en un moment 
determinat, davant la qüestió de 
l’espiritualitat algú (dels nostres 
equips) es sorprengui, no entengui 
que té a veure “això” amb la nostra 
acció, amb la “seva feina”. 

És necessari actuar en contacte amb 
la nostra font (la de l’entitat, la que dóna identitat al nostre projecte) i anar bevent d’ella. 
Compartint-la amb tothom, amb tots aquells i aquelles que estan vinculats al que fem.  

Aquí estaria la tercera pregunta: on situem la “nostra” espiritualitat en la tasca diària? com 
la transmetem, que expliquem de nosaltres? 

 

I finalment 2 preguntes 

Si a les nostres entitats (que són socials i d’església) ningú ens “reclama l’espiritualitat”: 

- Per quina raó és? 
- Què hi ha en els altres que no formulen aquest clam? 
- Que veuen en nosaltres que fa que no formulin aquest clam? 
Si a les nostres entitats (que són socials i d’església) algú ens “reclama l’espiritualitat”: 
què tenim a oferir? quina resposta donaríem? 
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Intervenció d’Oriol Xirinachs (equip de reflexió socio-pastoral) 

 
                                        Algunes bones pràctiques 
 
 No podem aportar "pràctiques" ja que no les tenim. Aportaré la reflexió sorgida d'un 

grup d'entitats que fem camí amb els pobres amb voluntat evangelitzadora, convençuts 
que aquesta ha d'arribar a l'anunci explícit de la persona de Jesús: la seva vida, gestos 
i paraules, i que per diverses raons no ho fem, i ens volem ajudar a saber-ho fer. 

 
110. Després de tenir en compte alguns desafiaments de la realitat actual, vull 
recordar ara la tasca que ens urgeix en qualsevol època i lloc, perquè «no pot 
haver-hi autèntica evange-lització sense la proclamació explícita que Jesús és el 
Senyor», i sense que existeixi un «primat de la proclamació de Jesucrist en 
qualsevol activitat d’evangelització».Recollint les inquietuds dels Bisbes asiàtics, 
Joan Pau II va expressar que, si l'Església «ha de complir el seu destí providencial, 
l'evangelització, com a predicació alegre, pacient i progressiva de la mort i 
resurrecció salvífica de Jesucrist, ha de ser la vostra prioritat absoluta». 

 Enfront alguns que redueixen la evangelització al testimoni i al compromís, creiem que  
 aquest anunci de la persona de Jesucrist ha de ser una cosa normal, ja que és el que 
fem amb qualsevol "bona noticia", ja que és en ell en qui es dona plenament una revelació 
que és històrica. 

 
9. El bé sempre tendeix a comunicar-se. Tota experiència autèntica de veritat i 
de bellesa busca per si mateixa la seva expansió, i qualsevol persona que visqui un 
profund alliberament adquireix major sensibilitat davant les necessitats dels altres. 
Comunicant-lo, el bé s'arrela i es desenvolupa. Per això, qui vulgui viure amb 
dignitat i plenitud no té cap més camí que reconèixer l’altre i buscar el seu bé. No 
haurien de sorprendre'ns llavors algunes expressions de sant Pau: «L’amor de Crist 
ens acorrala» (2Co 5,14); «Ai de mi si no anunciés l'Evangeli!» (1Co 9,16). 
 

 Partint d'aquests pressupòsits el que oferim és un anàlisi per intentar explicar el motiu  
per que no és dóna això que seria "normal".  
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 *D'una banda l'Evangeli ha estat acollit per una societat burgesa, consumista 
i competitiva que més que deixar-se transformar per aquell, l'ha utilitzat massa 
sovint per als seus interessos i l'ha adaptat al seu esperit. 
 *Per aquesta raó ha deixat de ser la font de l'alegria que neix de trobar el 
sentit que ofereix la vida nova d'aquest Evangeli, que és aquella que quan es viu 
ens porta a comunicar-la. 

 
2. El gran risc del món actual, amb la seva múltiple i aclaparadora oferta de 
consum, és una tristesa individualista que brolla del cor còmode i avar, de la 
recerca malaltissa de plaers superficials, de la consciència aïllada. Quan la vida 
interior es tanca en els propis interessos, ja no hi ha espai per als altres, ja no hi 
entren els pobres, ja no s'hi escolta la veu de Déu, ja no s’hi gaudeix la dolça 
alegria del seu amor, ja no hi batega l'entusiasme per fer el bé. Els creients 
també corren aquest risc, cert i permanent. Molts hi cauen i es converteixen en 
éssers ressentits, queixosos, sense vida. Aquesta no és la opció d'una vida digna i 
plena, aquest no és el desig de Déu per a nosaltres, aquesta no és la vida en 
l'Esperit que brolla del cor de Crist ressuscitat 
 

 Quan aquells cristians que volen viure més radicalment l'Evangeli, degut a aquests dos  
 fets anteriors, que és com el viuen, concreten i redueixen l'evangelització en el 
"compromís" i en la "opció pels pobres". Però aquesta reducció fa de l'Esglesia  una ONG 
més. 

4. L’home del nostre temps necessita una 
llum forta que il·lumini el seu camí i que 
només l’encontre amb Crist pot donar-li. 
Portem a aquest món, a través del nostre 
testimoni, amb amor, l’esperança que se’ns 
dóna per la fe. La naturalesa missionera de 
l’Església no és proselitista, sinó 
testimoniatge de vida que il·lumina el camí, 
que porta esperança i amor. L’Església —
ho repeteixo un cop més— no és una 
organització assistencial, una empresa, 
una ONG, sinó que és una comunitat de 
persones, animades per l’acció de l’Esperit 
Sant, que han viscut i viuen la meravella de 
l’encontre amb Jesucrist i volen compartir 
aquesta expe-riència d’alegria profunda, 
compartir el missatge de salvació que el 
Senyor ens ha donat. És l’Esperit Sant qui 
guia l’Església en aquest camí. (Missatge 
en la Jornada missionera de2013) 

 
 Amb el Papa Francesc i amb la pregunta que encapçala la nostra trobada creiem que 

els   
pobres són els destinataris privilegiats d'aquella espiritualitat que neix del coneixement de 
Jesucrist. 
 

200. Ja que aquesta Exhortació es dirigeix als membres de l'Església catòlica vull 
expressar amb dolor que la pitjor discriminació que pateixen els pobres és la 
falta d'atenció espiritual. La immensa majoria dels pobres té una especial 
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obertura a la fe; necessiten Déu i no podem deixar d'oferir-los la seva amistat, la 
seva benedicció, la seva Paraula, la celebració dels Sagraments i la proposta d'un 
camí de creixement i de maduració en la fe. L'opció preferencial pels pobres ha de 
traduir-se principalment en una atenció religiosa privilegiada i prioritària. 
 

 I no solament això, sinó que creiem que aquesta alegria que ve de viure la vida amb 
un sentit que porta 
l'Evangeli només es pot 
arribar a trobar i viure des 
dels pobres. Són ells els 
qui en Jesucrist varen 
saber-la viure i ens la han 
tramesa. Ara cal retornar-
los-hi. 

  
7. Puc dir que els 
goigs més bells i 
espontanis que he 
vist en els meus anys 
de vida són els de 
persones molt pobres 
que tenen poc a què 
aferrar-se. També recordo la genuïna alegria d'aquells que, fins i tot enmig de 
grans compromisos professionals, han sabut conservar un cor creient, desprès i 
senzill. De maneres variades, aquestes alegries beuen a la font de l'amor sempre 
més gran de Déu que se'ns va manifestar en Jesucrist. 
 

 Doncs ens cal anar a Jesucrist. I aquí ofereixo una tornada a Jesucrist que crec que no  
 és massa corrent i no sé si del tot ortodoxa. Hem redescobert el Jesús històric com el 
punt de partida per conèixer Déu, però crec que no hem portat aquest coneixement fins 
les últimes conseqüències del fet de ser un pobre. Això vol dir: 

 D'entrada no és un líder, ni un revolucionari, ni té un poders especials; és un 
pobre. 

 I doncs, com pot ser que un pobre creés tanta alegria entre els pobres?  
 L' única cosa pròpia i única que té és una experiència profunda del Pare. 
 Com a pobre experimentarà el rebuig, els límits, l'absurd, la dependència, la 

soledat, el no-ser, no poder decidir, la fragilitat.... 
 Son els pobres els qui van desvetllant i posant en acte tota la seva riquesa, el 

seu viure amb sentit la seva pobresa, els gestos "salvadors". 
 I des d'aquesta doble experiència, la comunió amb el Pare i la vida i actuació 

que li susciten els pobres serà per a tots testimoni d'una model de viure que és 
font d'alegria i que, ara si, concreta amb unes accions-signe. 

 
 I és quan trobem aquest Jesús testimoni de vida, que llegirem l'Evangeli, no com "allò  
que hem de fer", sinó com "allò que ell ha fet per a mi" que trobarem l'alegria i ens 
sentirem urgits a comunicar-la, evidentment amb fets, però també amb aquesta alegria 
que viurem compartint la seva pobresa. I quina és aquesta alegria, que no és com la del 
món? 

 És una alegria que no es buscada per ella mateixa sinó que es rep 
gratuïtament com a fruit d'una manera de viure 

 És una alegria que per a gustar-la no es compatible amb les alegries del món 
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 És una alegria que arriba com a fruit d'unes tristeses transformades en alegria 
 És una alegria completa, que agafa tota la vida, profunda, permanent 
 És una alegria encomanadissa que sovint veuen i viuen més els altres que un    mateix  
 És una alegria generalment comunitària, és a dir, arrelada en vivències 

coumunes 
 
 Arrelats en la nostra cultura del consum i la competència totes aquelles dimensions de 

la vida que viscudes des dels pobres i l'amistat amb Jesús són fonts d'alegria queden 
reduïdes a unes exigències morals, un "luxe espiritual", un mitjà de millora personal o 
uns compromisos amb els pobres. Ho deu veure així el Papa Francesc, quan constata: 

 6. Hi ha cristians l'opció del qual sembla la d’una Quaresma sense Pasqua. 
 10. .... Per consegüent, un evangelitzador no hauria de tenir permanentment cara 
de funeral. Recobrem i augmentem el fervor, «la dolça i confortadora alegria 
d'evangelitzar 
.....o aquella nena que deia a la seva mare: 
 "mare, sóc bona però no sóc feliç" 
..... o com a màxim arribem a viure una alegria molt abstracta i etèria, de "marca blanca". 
 
 Doncs si no tenim "bones pràctiques", de tot això que hem intentat explicar, si que se'n 
 segueix una pista clara per tal de trobar-les. Aquells que fem camí amb els pobres des de 
la amistat amb Jesucrist, segur que ja vivim moltes experiències que són font d'alegries 
molt concretes que potser no ens parem a identificar, i que són les que viu Jesucrist. Com 
a mostra, i molt sintèticament n'ofereixo algunes: 

 Davant tants misteris que des de fora són un absurd, Jesús hi entra i troba 
sentit. Quan ens deixem atrapar per l'absurd de les pobreses ens n'anem 
sortint. 

 Jesús es sent un 
pecador més i els 
pobres el faran un 
"impur" "estimat 
del Pare". Amb els 
pobres 
"imperfectes" Déu 
ja no serà el Jutge 
sinó el 
Misericordiós 

 Jesús no té 
càrrecs, títols, 
funcions... 
identitat, i els 
pobres li fan sortir 
de dins. En la 
societat la lluita ens fa sortir el pitjor de nosaltres; els pobres el millor 

 Ja a l'inici el temptador el vol fer renunciar al seu ideal que els pobres li 
desvetllen. En el nostre món tan "realista" amb els pobres anem sempre més 
enllà. 

 Jesús rebutjat pels poderosos és acollit pels pobres i aleshores ell serà 
acollidor. Quan som acollits pels pobres sabem que som dels que Jesús acull 

 En una societat que no reconeix els límits perquè "sereu com déu" Jesús ens 
fa "fills" Amb els pobres hem de dir sovint: "no en sabem més" i a partir d'aquí 
creixem 
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 El model mercantil de relació amb Déu i els homes Jesús el viu com a do i 
agraïment.   En un món on tot té un preu, els pobres no poden pagar i aprenem a agrair 

  
 Per tant, una condició per a poder trobar aquesta alegria és l'acostar-nos als pobres i  
deixar-nos empobrir per ells. Aleshores ens sortirà espontani el comunicar-los aquell que 
en la fa viure. 

        199. ... El pobre, quan és estimat, «és estimat com d'alt valor», i això 
diferencia l'autèntica opció pels pobres de qualsevol ideologia, de qualsevol intent 
d’utilitzar els pobres al servei d'interessos personals o polítics. Només des 
d'aquesta proximitat real i cordial podem acompanyar-los adequadament en 
el seu camí d'alliberament. Únicament això farà possible que «els pobres, en 
cada comunitat cristiana, se sentin com a casa. No seria aquest estil la més 
gran i eficaç presentació de la Bona Nova del Regne?» Sense l'opció preferencial 
pels més pobres, «l'anunci de l’Evangeli, encara que sigui la primera caritat, corre 
el risc de ser incomprès o d'ofegar-se en el mar de paraules a què l'actual societat 
de la comunicació 
 

Mi oración es muy sencilla.  
A veces tomo el Libro y busco, busco, busco...  
Cuando encuentro algo y siento que es para 
mi, repito, repito, repito... 
Siempre estoy con mi-Señor. 
Lo he perdido todo. Ya no tengo nada, nada! 
Por dentro es otra cosa.  Tengo a mi-Señor y 
me agarro a Él...    
Pero no vayas a pensar que voy a Él porque 
no tengo nada; 
es porque le amo. 

 

  

 

Diumenge 
passat es 
van emetre 
dos temes 
de vida 
religiosa. 
Enllaços 
directes: 

  
Beatificació de 26 màrtirs caputxins. Entrevista a Gil Parés, provincial dels caputxins de 
Catalunya i Balears. 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/martirs-caputxins/video/5559203/ 
  
600 anys de la cartoixa de Montalegre. Entrevista a Jaume Oliveras, membre de 
l’Associació d’Amics de la Cartoixa. 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/600-anys-de-la-cartoixa-de-
montalegre/video/5559206/ 

Mediateca de Signes dels temps de TV3 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/martirs-caputxins/video/5559203/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/600-anys-de-la-cartoixa-de-montalegre/video/5559206/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/600-anys-de-la-cartoixa-de-montalegre/video/5559206/
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La Vanguardia. La Contra. 13 d’octubre de 2015. Lluís Amiguet. Foto: Sergi Alcázar 
Badia. 

Santiago Agrelo, arquebisbe de Tànger; inaugura el centre jesuïta Cristianisme i 
Justícia 

Tinc 73 anys: als 11 ja 
era seminarista. Vaig 
néixer a Rianxo. Les 
reixes de Ceuta i 
Melilla no ens 
protegeixen, sinó que 
ens aïllen i ens 
tanquen en el nostre 
egoisme. L’Església 
no ha de castigar els 
que fracassen en el 
matrimoni, sinó acollir-
los. Vaig més tranquil 
amb l’hàbit pel Marroc 
que pe rEspanya 

Perquè es va fer franciscà? 
Tenia sis germans. Els meus pares eren llauradors, però el meu avi tenia un estanc, així 
que em va criar ell. Als 11 anys em va portar al seminari franciscà i, després, en veure les 
meves bones notes, va voler donar-me una altra carrera, però jo era feliç allà i vaig decidir 
continuar. 
 
Com va arribar al final aTànger, una plaça tan complexa? 
Això va dir el papa Benet quan me la va encomanar: “Una missió difícil”. I li vaig 
respondre: “Una missió molt guapa, una església petita i bonica, com la catedral de 
Tànger”. 
 
No hi ha tingut cap problema? 
Vaig més tranquil amb el meu hàbit pels carrers del Marroc, on tothom sempre em 
respecta, que per qualsevol ciutat espanyola, on puc esperar qualsevol cosa. 
 
I amb les autoritats marroquines? 
La missió franciscana al Marroc va començar ja en temps de sant Francesc per socórrer 
els presos, i els sultans la van afavorir sempre i ens van donar salconduits. 
 
I avui què hi fan? 
Fins a la independència, en principi servíem la nombrosa comunitat catòlica de la ciutat 
internacional de Tànger. Des d’aleshores, servim tota la comunitat... 
 
...que és, majoritàriament, musulmana. 
Atenem nens discapacitats i sordmuts i tenim un projecte magnífic, Dartika, per integrar 
noies amb problemes que ens envia la policia marroquina. Donem a les noies mitjans de 
vida, educació, autoestima i unprojecte de vida digna. 

“Protegim més la foca monjo que els nens de les pasteres” 
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Tenen cura dels subsaharians que arriben a les fronteres d’Espanya? 
Els atenem i ens indignem pel tracte que els dóna Espanya i Europa. Tenen més drets i 
protecció la foca monjo o qualsevol gosset abandonat a Espanya que els nens de les 
pasteres que fugen de la guerra. És un escàndol. 
 
D’ençà que s’ha reforçat la tanca de Ceuta i Melilla, hi ha més pasteres? 
El Govern espanyol ha fet d’aquesta tanca un punt d’honor absurd: que no passi ningú! 
De què tenim por? Per què els castiguem? Per Déu, no són delinqüents: són persones 
que fugen amb les criatures de l’horror i la misèria. 
 
Com eviten les tanques? 
Jugant-se la vida a les pasteres. Així només aconseguim que en morin més. No és només 
una qüestió moral, és una estupidesa econòmica, perquè són treballadors, honrats, 

disposats rebutgem. 
 
Quina ha estat la seva 
pitjor crisi? 
Va ser el juliol de l’any 
passat, quan més d’un 
miler de marroquins 
emigrats a Europa van 
tornar al Marroc a 
celebrar el Ramadà i es 
van trobar les cases 
ocupades per 
subsaharians. 
 

Eren okupes? 
Alguns havien pagat un veí que els havia llogat la casa d’un altre emigrat a Europa; 
d’altres havien entrat amb una puntada de peu a la porta...Vam viure moments crítics. 
 
Recordo que hi va haver enfrontaments. 
Al final, la policia se’n va emportar molts en autobusos a altres llocs del Marroc. Uns 
centenars van venir a la cripta de la nostra catedral, on els vam atendre en el nostre 
servei per a emigrants, però ens van col·lapsar. 
 
Què fan per ells? 
Els posem mediadors socials, sanitaris i administratius que els ajuden. Arriben aquí 
pensant que Espanya és simplement a l’altra banda i es troben les tanques. 
 
Arriben a Tànger refugiats de Síria? 
Hi van arribant. I els europeus diem que no els podem acollir? Ens hem convertit en una 
societat poruga, angoixada, tancada en si mateixa... Decadent. Les reixes d’Europa no 
ens aïllen de la misèria ni de la guerra, sinó que no més ens tanquen en la nostra por. 
 
Amb tanques o sense continuen arribant. 
Simplement els estem obligant a córrer més riscos i que en morin milers, ells i les seves 
criatures.Éslavergonyad’Occident.Ideixi’m recordar que es compleix ara el desè aniversari 
de les primeres morts a la tanca de Ceuta per trets: hi van morir cinc persones i ningú no 
ha assumit cap responsabilitat. 
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Consignat. 
Fa un any i mig van morir 15 persones més a El Tarajal i tampoc no hi ha responsables ni 
ningú ho investiga. És un aaltra vergonya, perquè aquestes víctimes mereixen tanta 
atenció com les de CharlieHebdo o elMadrid Arena. 
 
Els separats seran acollits finalment per l’Església catòlica? 
Uns diuen que està tot dit i parlen de “la veritat del matrimoni”. És l’empremta encara del 
Codi Canònic del 1917, que titllava de publice infames els separats. El vigent ja no ho fa, 
però aquella mentalitat persisteix. 
 
Perquè els denigren així, pobres? 
Això són els separats: pobres! Per això, d’altres entenem que “la veritat del matrimoni” és 
la misericòrdia amb els que no van poder seguir l’horitzó del sagrament, que era un 
projecte d’amor en Crist... Quants hem fracassat en altres horitzons? Per què no acollir-
los i ajudar-los com fem amb altres fracassats? Per què marginem els pobres casats als 
quals no els ha anat bé? 
 
...? 
He tingut feligreses a les quals el marit ja les va maltractar el dia del casament: hem de 
culpar-les o acollir-les i ajudar-les ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També per egoisme 
Tres milions de refugiats sirians volen creuar les nostres portes fugint de la guerra. Els 
podem veure com una amenaça o com una oportunitat. Poden aportar-nos  creixement si 
invertim en un gran pla d’acollida secundat pel BCE que reforci la generositat d’Angela 
Merkel, que ja paga un alt preu polític per la seva visió d’estadista, o poden convertir-se 
en un malson quotidià de cadàvers a les nostres platges. Monsenyor Agrelo obre els 
braços als immigrants per qüestions morals; els hem d’obrir també per qüestions 
econòmiques. I si vostès encara dubten, recordin quins països van acollir els europeus 
que fugien de les guerres mundials i veuran que avui són els més rics. 



  
 

    22 | 32 

 

El V Congrés d’Espiritualitat reuneix a Lleida 200 participants 

Ignasi Miranda | Catalunya Cristiana, 1 de novembre de 2015 
 
Creix l’interès per l’espiritualitat en un temps, l’actual, en què predominen, a Catalunya i 
arreu d’Europa, la indiferència religiosa, l’activisme i el soroll. Aquesta és una de les 
principals reflexions sorgides del V Congrés d’Espiritualitat, organitzat pels Carmelites 
Descalços amb el títol La interioritat habitada; el testimoni de Teresa de Jesús. Ha estat 
un intens cap de setmana, amb unes 200 persones reunides al santuari de Santa 
Teresina de Lleida. En la conferència de cloenda, amb visió de futur un cop acabat el V 

Centenari de Santa Teresa, el 
vicari general del Carmel 
Descalç, Agustí Borrell, va 
destacar que «persones 
d’orígens, creences i 
mentalitats molt diferents 
s’acosten a Teresa de Jesús i 
asseguren que se senten 
identificades amb algun dels 
seus pensaments, actituds o 
sentiments». Després de 
recordar també «la sorprenent 
actualitat» de la santa d’Àvila, 
Borrell va reivindicar «la 
riquesa de la interioritat» com 
la millor resposta davant la 
«set d’espiritualitat, de sentit i 
de felicitat que mostren ara els 
nostres contemporanis». 
Com a conclusió, el religiós 
català va convidar tothom a 
«mirar-se per dins amb els ulls 
de Teresa», per descobrir 
«aquell castell de la interioritat 
habitada, i obrir-ne les portes 
a través de la pregària, el 
diàleg d’amistat amb el Déu 
proper que podem trobar en 
Jesús de Natzaret, perquè 
s’ha fet un de nosaltres». I ja 
en forma de síntesi final, 
Agustí Borrell va recordar que 
l’espiritualitat cristiana, de la 

qual tenim un gran exemple en Teresa de Jesús, és la del «Crist que ens porta cap als 
altres, cap al compromís de l’amor actiu envers tothom». Aquesta última sessió de treball 
va donar pas a un festival de cançó sobre santa Teresa, amb el qual es va clausurar el 
congrés. Lluís Platero i el grup Cor Nou, amb Anna Ludevid i Immanuel Elgström, van 
interpretar diverses cançons a partir de les seves creacions sobre santa Teresa i el 
Carmel.  

El full de ruta interior que marca Teresa de Jesús 
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Recerca espiritual en la societat postmoderna 
Tot aquest final de la trobada connecta totalment amb el que va ser la primera sessió, el 
divendres 23 d’octubre al vespre i després de la inauguració amb salutacions del delegat 
dels Carmelites Descalços a Catalunya i Balears, Àngel Briñas, del provincial del mateix 
orde del Carmel a la zona ibèrica, Miguel Márquez, del bisbe de Lleida, Salvador 
Giménez, i del mateix vicari general carmelita descalç, Agustí Borrell. La conferència 
inicial va anar a càrrec de Josep Otón, doctor en Història i estudiós de l’espiritualitat. Va 
exposar tot allò que expressa «la recerca espiritual en la societat postmoderna». El també 
catedràtic va assegurar que «el panorama religiós d’ara permet situar la reflexió sobre el 
pensament de santa Teresa en un context com l’actual, marcat per una nova inquietud 
espiritual, de cercar Déu, després d’un temps, com va ser la segona meitat del segle XX, 
que semblava portar-nos cap a un cicle d’indiferència». 

Els testimonis, centre d’un congrés molt enriquidor 
La jornada del dissabte 24 d’octubre va ser especialment intensa i enriquidora. Al matí, un 
treball simultani en dos grans grups va servir perquè laics i consagrats oferissin el seu 
testimoni d’interioritat com a cristians del nostre temps. Dins l’espai dels laics, el director 
de l’Acadèmia Mariana de Lleida, Joan Viñas, que és doctor en Medicina i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans, va assegurar en la ponència marc que «pregària i 
contemplació omplen de sentit la vida i la societat d’avui». En aquesta línia, després de 
recordar l’augment de la diversitat religiosa i espiritual els últims anys, Viñas va comentar 
que «els homes i les dones no som plenament humans si prescindim de l’espiritualitat i la 
religió, una dimensió que conviu amb la ciència i amb les necessitats físiques». A més, va 
situar el segell del cristianisme en el fet que «la contemplació ens ha de portar 
necessàriament a estimar els altres i acostar-nos a ells». 
Aquesta taula es va completar amb 4 persones del món laïcal que van expressar la seva 
visió de la interioritat a partir de la seva experiència durant la vida. Per exemple, l’artista 
plàstica Goretti Pomé va assegurar que «l’art és una connexió amb l’interior», alhora que 
permet «connectar-nos amb nosaltres mateixos». 
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Anna Ludevid i Immanuel Elgström, del grup musical Cor Nou i també matrimoni, van 
resumir la seva confluència en un projecte comú personal i pastoral a partir de sensibilitats 
espirituals diferents, ella procedent de la Renovació Carismàtica i ell, del moviment 
apostòlic de Schönstatt. Aquestes realitats, compartides «en experiències amb comunitats 
de laics on es va discernir la vocació pròpia i comuna de tots dos», van ser per a Anna i 
Immanuel la clau per «aprofundir en l’oració contemplativa en la vida diària i familiar ». 

Finalment, en el mateix 
espai, va oferir també el seu 
testimoni qui escriu aquesta 
informació.  
La vida consagrada va ser 
igualment protagonista el 
mateix dissabte. El jesuïta 
Jesús Renau, en la 
ponència, va explicar que «la 
vida interior de cada persona 
està íntimament vinculada a 
les opcions i crides que han 
anat vivint durant la seva 
vida». En aquesta línia, va 
assegurar que la vocació a la 
vida consagrada, «segons 

els diversos carismes i les situacions viscudes, conforma una vida interior personal molt 
peculiar i diversa en la qual Déu és la llum que dóna sentit a l’activitat i l’experiència» 
d’aquesta opció. «La doble direcció, contemplativa i activa apostòlica» va ser una altra 
qüestió analitzada per Renau, que va definir aquestes dues dimensions com «dues cares 
de la mateixa moneda». 
La taula de consagrats es va enriquir amb els testimonis del sotsprior de Poblet, Octavi 
Vilà, la dominica de la Presentació Concepción García i la verge consagrada Clara 
Pujadas. Vilà va situar la vida monàstica cistercenca en la centralitat de Crist a través «de 
la pregària i el treball, buscant Déu en la Paraula de les Sagrades Escriptures, com també 
en la Regla de Sant Benet». El monjo també va definir el monestir cistercenc com «una 
escola de servei diví en què s’aprèn a estimar Déu i compartir aquest amor amb els 
germans». Per la seva part, Concepción García va basar la seva intervenció en la idea de 
«contemplar i donar allò que és contemplat, una de les grans línies de la vida 
dominicana». En el terreny social, va comentar la seva experiència «a la Presó Model de 
Barcelona», on treballa des de fa 18 anys, «aplicant la imatge evangèlica de ser a la presó 
i rebre la visita d’algú». Finalment, Clara Pujadas va vincular la seva vocació de verge 
consagrada a «l’enamorament de Crist i la unió amb ell, lliurada per amor». També va 
emmarcar la seva vivència de la pregària en la frase de sant Pau: «Ja no sóc jo qui visc; 
és Crist qui viu en mi» (Ga 2, 20). Igualment va fer seva la coneguda frase de santa 
Teresa: Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Una cançó amb aquesta 
frase, que ressonava en tot el congrés, també la va cantar el grup Cor Nou en la seva 
taula de laics, com també en el festival de cançó, diumenge al vespre.  
El treball simultani dels grups va tenir una segona edició el diumenge 25 al matí. 
L’escriptora Laia de Ahumada va parlar, en la ponència per a la taula de laics, de la 
interioritat a partir de l’experiència de Teresa de Jesús. La va relacionar amb la riquesa de 
les tradicions religioses, que recorren «a la simbologia d’elements com ara aigua, terra, 
foc i aire, utilitzats també per la santa d’Àvila a l’hora de percebre i experimentar la seva 
interioritat». En els testimonis, la membre de la Institució Teresiana Anna Almuni va 
destacar que Teresa «és una dona del seu temps, sensible al moment històric que li va 



  
 

    25 | 32 

tocar viure, en una societat plenament en canvi». A més de qualificar-la de «veu 
profètica», Almuni va concloure que la santa d’Àvila «ens mostra que la seva capacitat de 
transformació neix del trobament amb Crist, de la sensibilitat, de la pregària, de la història 
i de l’experiència eclesial». 
Per la seva banda, el carmelita seglar i diaca Jordi Lloret va fer un recorregut per la 
interioritat teresiana en els carmelites seglars. En el moment final de la sessió, va ser 
especialment colpidora l’explicació que va fer l’últim dels testimonis, Miquel Mora, de la 
Fundació Ca n’Eva, sobre la mort d’una filla seva per un càncer quan ell tenia 41 anys, 
«gairebé la mateixa edat que Teresa de Jesús quan caigué greument malalta i veié la 
llum». Mora va recordar la creació d’un grup de dol l’any 2005 en l’àmbit de Sant Joan de 
Déu. Va concloure que l’estil de pregària de santa Teresa sempre l’ha ajudat «a buscar 
amorosament Jesús des del silenci i la contemplació convertits en diàleg amb ell».  
En l’espai sobre vida consagrada, la carmelita descalça Anna Boj va dir que «el nostre 
interior, habitat per Déu, també té pors, sentiments, comoditats i creences que maten en 
nosaltres la compassió, la fraternitat, la llibertat d’estimar i acollir». En aquesta línia, va 
afegir que «Teresa ens mostra que només podem créixer en l’Amor i que aquest esdevé 
la nostra autorealització en Crist». El monjo de Montserrat Joan Maria Mayol va definir el 
carisma de santa Teresa com una mena de pont entre l’any del seu cinquè centenari i el 
proper inici del Jubileu de la Misericòrdia. «El silenci, la presència, l’amor i el costum 
formen l’entreteixit d’un aventurar la vida al qual Teresa ens convida», va comentar el 
benedictí. Victòria Molins, teresiana de Sant Enric d’Ossó, va sintetitzar la seva vida a 
través del seu coneixement i amistat amb Teresa de Jesús, «des de la immersió en la 
intimitat més profunda del castell interior que som tots, amb Las morades com a llibre de 
capçalera, fins a una nova etapa, l’actual, que consisteix a descobrir la mística del carrer 
al costat dels marginats, una nova manera de viure amb Teresa». Finalment, la carmelita 
missionera Irene Obradors va recordar la figura del fundador de la seva congregació, el 
carmelita descalç Francesc Palau, per concloure que, del seu coneixement del carisma 

teresià, «n’ha brollat una 
gran sintonia amb la seva 
experiència humana i 
espiritual especialment per 
la centralitat de Crist».  
 
La interioritat de l’amistat 
amb Déu i de la 
humanització 
El moment central del 
congrés va ser la 
conferència que el 
carmelita descalç Javier 
Sancho, director del Centre 
Internacional Teresià i 
Santjoanista (CITeS) 
d’Àvila, va pronunciar el 
dissabte 24. Amb el títol La 

vida interior segons Teresa de Jesús, Sancho va repassar les principals dimensions de la 
relació personal de cadascú amb Déu, des de l’interior que ens fa amics del Senyor però 
sobretot des d’un camí d’experiència que ens humanitza. «Segons Teresa de Jesús, 
parlar de l’interior de l’ésser humà, des dels tresors i grandeses que acull la nostra ànima, 
és parlar d’allò que és més essencial en la vida, d’allò que ens humanitza i ens obre a la 
comprensió de la nostra veritable dignitat i del sentit de la vida», va explicar. 
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Javier Sancho va destacar que «Teresa de Jesús ens mostra, en la seva vida i la seva 
obra, aquella completa realitat de l’interior de la persona humana». També va recordar 
que, «per a Teresa, és important que visquem centrats en el propi ésser, no pas en la 
superfície, i que ens asserenem per convertir-nos en amics de Déu». A més, va situar «el 
coneixement propi, d’un mateix» en el fet «d’obrir-se a l’altre, al qui viu en nosaltres». En 
el final de la sessió, el carmelita descalç, fill de Burgos, va recordar que «Teresa ens 
anima a identificar el nostre interior amb el Paradís, amb la casa de Déu», alhora que va 
subratllar que és bàsic entendre l’amor i la relació amb la divinitat «com un vincle de 
persona a persona» perquè, només així, podrem entendre que «Déu posa la seva morada 
en cadascun de nosaltres». 
I dins la varietat de les activitats, una expressió artística especialment aplaudida va ser la 
representació del musical Si Teresa de Jesús volviera hoy. Va ser el dissabte 24 al Teatre 
Municipal de l’Escorxador. 
La dualitat interior-exterior, com també entre silenci i paraula i entre diàleg humà i pregària 
per buscar Déu, es va manifestar permanentment en tots els moments d’aquest V 
Congrés d’Espiritualitat. A Lleida va predominar un ambient d’amistat, de fraternitat i de 
comunió, des de les riques i variades experiències i sensacions de tots els participants. 

Pedagoga de la interioritat 

Àngel Briñas 
Delegat provincial dels carmelites descalços a Catalunya 
 

La celebració al santuari de Santa Teresina de Lleida del V Congrés 
d’Espiritualitat, centrat en la figura de santa Teresa de Jesús, ha 
significat una presa de consciència sobre dues realitats. D’una 
banda, la realitat social d’indiferència sobre una espiritualitat  
cristiana i, al mateix temps, una creixent necessitat d’afirmar la 
capacitat espiritual de la persona amb una tendència forta a 
subratllar la pròpia autonomia per desenvolupar individualment 
aquesta dimensió humana. Es detecta un fort allunyament d’una 
espiritualitat dirigida o imposada i un rebrot intens de recuperar 
àmpliament l’activitat espiritual per construir adequadament l’avui i el 

demà de la persona i de la societat. 
Juntament amb aquesta plataforma objectiva sobre la qual ens movem, la mirada als 
místics cristians no deixa de ser un recurs constantment utilitzat des de diferents àmbits, 
tant creients com no creients. Particularment, Pedagoga de la interioritat Teresa de Jesús 
concentra la lectura, l’interès i l’admiració de qui cerca una resposta transparent i 
engrescadora a les pròpies inquietuds espirituals. 
Des de l’exposició teòrica dels ponents i, sobretot, des de la vida concreta dels testimonis 
que han participat en el Congrés, Teresa ha aparegut com una pedagoga avançada en el 
recorregut dels camins interiors. La dignitat de la persona rau en la presa de consciència 
del fet que està habitada per Algú que vol acompanyar-la i ajudar-la en el 
desenvolupament de totes les seves qualitats. Això demana silenci, coneixement propi, 
lliurament. És en el diàleg amb aquest Altre que es consuma la maduresa, un diàleg 
amarat de confiança i de sinceritat. És la relació d’amistat «amb qui sabem que ens 
estima» la millor manera d’evitar els camins de la frustració i el desencís i de recórrer els 
de la responsabilitat serena i de la comunió fraterna.  
La dimensió social de la persona troba el seu fonament més sòlid en el seu interior. Hom 
descobreix essencialment com un ésser en relació amb la Presència originant. I d’aquí 
neix l’autèntica relació, feta de respecte i de comunió, amb les coses i les persones. 
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Dues últimes representacions 
 
SI TERESA DE JESÚS VOLVIERA HOY… 

Han passat molts 
segles, ha canviat 
la manera de viure, 
s'han multiplicat de 
forma exponencial 
les experiències i 
les possibilitats de 
viure com a creients 
enmig d'un món 
globalitzat, 
empobrit, tecnificat, 
multicultural, divers, 
assedegat però… 
Si Teresa de Jesús 
tornés avui seguiria 
donant veus per dir 

quant fidel és Déu als seus amics, continuaria murmurant i repetint als seus amics la 
necessitat de reconèixer-nos habitats perquè no estem buits en el nostre interior!  
 
Si Teresa de Jesús tornés avui…. què passaria?  
Amb aquest títol, María Victoria Molins, teresiana, ha escrit el llibret del musical i s'ha 
endinsat de la mà de Teresa de Jesús per alguns dels escenaris més típics de la nostra 
ciutat i barris. Respondre a aquest interrogant amb llenguatge de Teresa de Jesús 
actualitzat ens ha motivat a engegar la creació del MUSICAL  
 
SALA D'ACTES DEL COL•LEGI SANTA TERESA DE GANDUXER  
27 DE NOVEMBRE, DIVENDRES, a les 20:30 h  
28 DE NOVEMBRE, DISSABTE, a les 19:30 h  
PREU 10€  
 
Informació: infosecretaria@ganduxer.escolateresiana.com  
ADQUIRIR LES ENTRADES ANTICIPADAMENT  
c/ Ganduxer 85-105 08022-Barcelona Tel: 932 123 354  

AFORAMENT LIMITAT 

Musical: “Si Teresa volviera hoy…” 
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Gabriel Magalhãés pronuncia la lliçó inaugural del curs 2015-2016, sota el títol: “Els 
camins de la literatura cap a Déu: sobre el valor de la ficció narrativa i de l'artifici retòric 
per a la fe cristiana.” 
 

Barcelona, 28 d'octubre de 2015. Gabriel Magalhãés, professor del Departament de 
Lletres de la Universitat de Beira Interior, ha pronunciat la lliçó inaugural del curs 2015-
2016 de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), sota el títol “Els 
camins de la literatura cap a Déu: sobre el valor de la ficció narrativa i l'artifici retòric per a 
la fe cristiana”, en un acte celebrat a l'aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona i 
que ha estat presidit pel cardenal de Barcelona, Lluís Martínez Sistach.  
Gabriel Magalhãés ha començat la ponència construint una metàfora que ha resumit 
l'esquelet del discurs: “Quan vaig començar a preparar aquesta lliçó sobre literatura i 
espiritualitat, em vaig sentir perdut en dos oceans, l'ampli Atlàntic de tants mil·lennis de 
creació literària i l'immens Pacífic de l’extensa història de les matèries espirituals. Així 
doncs he construït un vaixell, la fusta del casc d'aquesta nau que els proposo per al nostre 
viatge consisteix en dos punts específics del camp literari: el de la ficció narrativa, i el de 
l'artifici retòric que analitzarem amb la fe cristiana.” Amb aquest vaixell imaginari, 
Magalhãés ha recorregut l'obra d'autors místics com el beat Ramon Llull, Santa Teresa de 
Jesús, i altres llibres de Cervantes, Calderón, Neruda, Kafka o Pessoa, “de manera que 
com a veles tenim les pàgines d'aquests escriptors laics i consagrats; no obstant el timó i 
la brúixola d'aquesta caravel·la espiritual seran els Evangelis, mentre que en el celler 
viatjarà la nostra memòria de la Bíblia, i la proa d'aquesta navegació apuntarà cap al futur 
en el qual desitgem que es recuperi la connexió entre literatura i espiritualitat, entre   
ciència, raó i creença, entre la fe i el món.” 
El ponent ha seguit advertint que els cristians de vegades fugen de la paraula ficció, si 
alguna cosa temen és que els punts essencials de la fe es considerin com a  “fantasies”. 
Per contra, ha continuat, “els Evangelis estan plens de ficcions, em refereixo per 
descomptat a les paràboles de Jesús, als microrelats”. Magalhãés ha presentat un Déu fet 

G. Magalhãés: “No hem de tenir por a la ficció com a part de la veritat, 
perquè el mateix Jesús, el nostre guia, tampoc va tenir-ne.” 
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home, però també un Déu que explica contes, “com una mare ho fa totes les nits al seu 
fill.” 
El professor s'ha interrogat després sobre aquesta qüestió, “per què va fer servir el fill de 
María aquests microrelats que són les paràboles?”. Durant el transcurs de la seva 
conferència ha trobat cinc motius: les històries permeten subratllar, amb la seva 
fluorescència màgica, la nostra humanitat; pinten el món; són miralls on comencem a 
veure'ns; són mentides que viatgen rumb a la veritat; i constitueixen una de les millors 
maneres d'introduir el debat. 
Tot seguit, Gabriel Magalhãés ha introduït el segon dels temes, l'ús de les figures 
retòriques: “això que hem vist pel que fa a la ficció, a la narrativa, també ho veurem en el 
que concerneix als artificis retòrics. Una vegada més, la nostra tendència seria pensar que 
res podria estar més lluny de Jesús que aquesta pretensiosa màscara tallada per les 
figures d'estil, per això que anomenem, de vegades amb desdeny, retòrica, ornament 
verbal. I resulta curiós comprovar que una vegada més ens equivoquem. Una vegada més 
el Salvador està molt més a prop de nosaltres del que pensàvem. Crist és capaç de tot 
allò que és humà, amb excepció del pecat, i del ball de paraules que es pinta en les 
figures d'estil també en els seus llavis.” 
A partir de diferents exemples, l'audiència ha pogut descobrir que les figures retòriques 
més comunes en la Bíblia són la paradoxa “deixa que els morts enterrin als seus morts” i 
la metàfora/comparació “seguiu-me, i jo us faré pescadors d'homes”. Segons el professor, 
aquests dos recursos literaris són els més comuns perquè tots dos ens apropen el que 
ens cau lluny, “a través de la metàfora i la paradoxa, el Salvador ens parla d'aquest amor 
diví que, en el cosmos, tot ho conjuga amb tot, encara que aquestes totalitats puguin ser 
divergents.” 

 
 Gabriel Magalhãés és professor de 
literatura a la Universitat de Beira 
Interior (Covilhã, Portugal). Ha publicat 
quatre novel·les: “Não Tenhas Medo do 
Escuro” (2009), “Planície de Espelhos” 
(2010), “Matinada na Tua Ànima” (2011) 
i “Restaurant Canibal” (2014). Entre els 
seus llibres, destaquen dos assajos: 
“Els secrets de Portugal” (2012: escrit 
en castellà) i “Com Sobreviver a 
Portugal” (2014). I hi ha, a més, una 
obra a la qual l'autor té un afecte 
especial: “Espelho Meu” (2013), un 

conjunt de reflexions sobre els Evangelis. Aquest text s'ha traduït a l'italià i es prepara la 
traducció catalana. Col·labora en “La Vanguardia”. 
 
Intervenció del director de l’ISCREB 
El director de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB), Antoni 
Matabosch, ha recordat que el centre compleix aquest any 20 anys d'estudis  presencials, 
i 15 d'oferta d'estudis on-line. Antoni Matabosch afirma que ha estat un llarg camí però 
que ha estat agradable, ple de reptes que era necessari aconseguir i de vegades 
d'obstacles que s'han volgut superar. El director ha comparat a l’ISCREB amb el cos 
humà, amb un cap que representa la raó perquè vol pensar i repensar la fe cristiana, un 
cor en representació de l'espiritualitat perquè la fe vol ser viscuda, unes mans que 
representen la pastoral i un pulmó que és la cultura. Antoni Matabosch ha  descrit: 
“l'anàlisi més objectiva possible del camí recorregut ens ajuda a adonar-nos dels defectes 
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i els reptes futurs, de forma realista i esperançada”. A més, es repassen les relacions 
institucionals realitzades durant l'últim any. S'han signat convenis de col·laboració amb el 
KAICIID, una important institució especialitzada en el diàleg interreligiós; amb el GTER, 
Cristianisme i Justícia i Migra Studium per continuar amb els cursos de diversitat religiosa 
per a funcionaris; amb la FEDAC per augmentar una oferta específica d'algunes 
assignatures de Batxillerat en Ciències Religioses per als professors de secundària; i amb 
la Fundació Maragall al moment d'oferir cursos breus per Internet sobre temes 
desenvolupats en “Qüestions de Vida Cristiana.” 
 
El perfil de l'alumnat de l’ISCREB 
Durant el curs 2014-2015, el centre ha comptat amb un total d'1.032 alumnes, distribuïts 
de la següent manera: 173 presencials, 774 virtuals, 25 alumnes que han barrejat les 
dues modalitats – presencial i virtual- i 110 pertanyents als cursos d'extensió universitària 
La majoria dels alumnes de l’ISCREB són dones, tant en la modalitat virtual (60,8% com 
en la presencial (65%). Per franges d'edat, el segment majoritari és el de 41 a 55 anys, 
tant en l'opció presencial (37,3%) com en la virtual (35,5%). Els menors de 30 anys són la 
minoria: representen el 7,5% dels alumnes presencials i el 27,9% dels virtuals. 
Quant a la formació dels alumnes: el 89,3% té estudis universitaris. Per tant, molts es 
matriculen en l’ISCREB per complementar la seva formació, reforçar la seva professió o 
per canviar de sector al món laboral. En el decurs de l'acte també s'han lliurat diplomes 
als alumnes que durant el curs 2014-2015 han superat la Diplomatura i la Llicenciatura en 
Ciències Religioses.  
 
 
 

 
 
34º Congrés Internacional sobre la Cartoixa 
 
Tendrá lugar los días 29, 30, 31 de octubre y 1 de noviembre de 
2015 en el Aula Magna del Seminario Conciliar de Barcelona. 
 
 

Jornades, llibres, conferències… 
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Relleu del secretari general adjunt de la FECC  
A petició seva, el secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
Carles Armengol, serà rellevat del seu càrrec, que ocupava des de la seva incorporació a 
l’Escola Cristiana de Catalunya, el març del 2003.  
Tal com es va informar el passat dissabte al Patronat de la Fundació, el substituirà Miquel 
Mateo, fins ara responsable de l’assessoria jurídica de la FECC. El relleu serà efectiu a 
partir del proper 2 de novembre. Carles Armengol, tot i que deixarà de treballar a la FECC, 
hi mantindrà alguna col·laboració puntual.  
En aquest mateix butlletí trobareu unes paraules de l’Enric Puig i d’en Carles Armengol 
sobre la seva marxa. 
 
Assemblees de titulars i directors d’inici de curs, una cita important  
Tot i que les vàrem retardar una mica en espera que la situació política catalana s’aclarís 
pel que fa a la constitució d’un nou govern i la seva incidència en la cartera 
d’ensenyament, aquesta incertesa es pot allargar i hem decidit convocar-les ja.  
La vida no s’atura, ni l’administració educativa tampoc, tot i que estigui sota un govern en 
funcions. Diferents qüestions reclamen la nostra atenció. A l’Escola Cristiana estem 
multiplicant les propostes de formació per donar cobertura a les necessitats dels centres: 
en màrqueting i comunicació, per exemple, com insistíem la setmana passada davant 
les properes campanyes de preinscripció i en molts altres camps.  
Aquests dies, des d’aquest mateix butlletí, podeu veure les diferents accions formatives 
que anem posant en marxa en les diferents línies i les importants jornades programades 
per al mes de novembre: la Jornada d’Innovació Educativa (dijous, 5), la 2a Jornada 
sobre lectura ‘Créixer tots llegint’ (dijous, 19) i la 10a Jornada Multilingüe i Fira 3M! 
(dimecres, 25 i dijous, 26).  
Enmig de tota aquesta atapeïda agenda, anunciem avui les assemblees de titulars i 
directors d’aquest novembre. Des de l’Escola Cristiana estarem contents de poder 
retrobar-vos personalment en aquestes ocasions. 
 
 
 
 

Signes dels temps a TV3: “Any Ramon Llull” 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 572 [26.10.2015] 
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Aquest mes de novembre comença l'Any Ramon Llull, amb motiu del setè centenari de la 
mort del beat mallorquí. Escriptor, filòsof, místic, teòleg, professor, missioner... són molts 
els qualificatius que es fan servir a l'hora de parlar de la figura més universal de la cultura 
catalana. “Signes dels temps” entrevista Albert Soler, professor de Literatura Medieval de 
la UB i membre del Comitè Organitzador de l'Any Ramon Llull 2016. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre el VI Parlament Català de les Religions celebrat a Girona. 
- Resum del Sínode de Bisbes sobre la Família celebrat al Vaticà.  

 

Data: 1 de novembre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,10 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

    OCTUBRE | 2015 
29 dj URC - FTC: Conferència de Mons. José Rodríguez Carballo AVC (19.00h) 

 
 
 

    NOVEMBRE | 2015 
2 dl CEVRE: formació inicial 

3 dt URC: Junta directiva 

9 dl CEVRE: formació inicial 

10 dt CONFER: assemblea general Madrid (del 10 al 12 d’octubre) 

16 dl CEVRE: formació inicial 

21 ds 
Beatificació a Barcelona de frares caputxins  
Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars  

23 dl CEVRE: formació inicial 

25 dc Reunió d'Abats i Provincials 

28 ds URC: formació permanent amb el P. Lluc Tocarl, monjo de Poblet | Recés de novicis/es 

29 dg Inici d'Advent 

30 dl CEVRE: formació inicial 
 
 

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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