
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commemoració especial dels 50 aniversari de “Perfectae caritatis” 

El P. Jesús Díaz, superior general dels Fills de 
la Sagrada Família i membre de l’URC, ha 
participat en el Sínode de la Familia, convocat 
pel papa Francesc sota el lema: “La vocació i 
la missió de la família en la Església i en el 
món contemporrani”. Ens comunica les seves 
valoracions y l’experiència de viure en directe 
aquest esdeveniment. 

Barcelona, 5 de novembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       
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LA COMMEMORACIÓ DEL 50è ANIVERSARI DE “PERFECTAE CARITATIS” 
Decret del Concili Vaticà II sobre la Renovació de la Vida Religiosa 

 

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 
 

Salutació del P. Màxim Muñoz Duran, CMF, President de l’URC 

 

Estimat Sr. Cardenal, Gran Canceller de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, querido Fra 
José Rodríguez Carballo, secretari de la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, estimat Sr. Bisbe de Vic, delegats dels Bisbes 
de Catalunya per a la Vida Consagrada, Estimat Bisbe Sebastià Taltavull, Bisbe auxiliar 
de Barcelona, Benvolgut Dr. Armand Puig, Rector de l'Ateneu Sant Pacià, Dr. Joan 
Planellas, Degà-President de la Facultat de Teologia de Catalunya, Benvolguts Superiors 
Majors de les Congregacions amb presència a Catalunya, benvolguts germans i 
germanes membres dels Instituts i Ordes Religiosos, benvolguts amics que ens heu volgut 
acompanyar a aquest acte commemoratiu dels 50 anys de Perfectae Caritatis. 
 
Vull en primer lloc agrair a Fra José Rodríguez Carballo que hagi acceptat la nostra 
invitació, enmig dels nombrosos compromisos que té en aquest any de la Vida 
consagrada. Ell ja ens va acompanyar l’any passat, just després de l’anunci de la 
celebració d'aquest Any, en una trobada amb els Superiors Majors i en l’endemà en una 
eucaristia i conferència adreçada als religiosos i religioses. La participació va ser molt 
nombrosa i tots vam poder experimentar la seva proximitat i encoratjament. 

L’Aula Magna del’Ateneu Universitari Sant Pacià plena de gom a gom 
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Hem d'agrair-li també a ell, al Prefecte Mons. Joao Bras d'Aviz (al qual li prego faci arribar 
la nostra més efusiva salutació fraterna) i a tot l'equip de la Congregació per a la Vida 
Consagrada tot el servei que fan a la vida consagrada i de forma especial l'animació 
d'aquest Any dedicat a aquesta forma de vida dins de l'Església, a través de les circulars, 
les diverses trobades a Roma, la presència en nombroses reunions i actes de 
Congregacions, Conferències de religiosos, etc. Ens sentim realment acompanyats i 
esperonats. 

  

Aquest acte s’inscriu dins del programa que la Unió de Religiosos de Catalunya va 
dissenyar i està realitzant per viure l’Any de la Vida Consagrada. Alguns han estat 
organitzats només per l’URC, però altres els hem volgut realitzar en col·laboració amb 
diverses institucions i entitats de l’Església de Catalunya. En primer lloc amb la 
Conferència Episcopal Tarraconense, amb la qual vam celebrar una molt positiva trobada 
conjunta entre els nostres Bisbes i els Superiors i Superiores Majors. I també amb l’Escola 
Cristiana de Catalunya, la Fundació Joan Maragall, Signes dels Temps, Catalunya 
Cristiana, Cristianisme i Justícia, Fundació Claret... Sempre amb l’objectiu de donar a 
conèixer la vida consagrada a nivell d’església i de societat. I un dels actes importants era 
la commemoració dels 50 anys de Perfectae Caritatis, la promulgació de la qual es produí 
el 28 d’octubre de 1955. Aquest acte acadèmic el vam plantejar en col·laboració amb la 
Facultat de Teologia de Catalunya, fa poc integrada a l’Ateneu Universitari Sant Pacià. 
Hem d’agrair molt a la Facultat, l’Ateneu i especialment el seu Gran Canceller, cardenal 
Martínez Sistach, la disponibilitat i col·laboració mostrada des del primer moment per 
celebrar-lo. 
 
El Papa ens havia indicat tres objectius per a aquest Any dedicat a la Vida Consagrada: 
recordar el passat amb gratitud, viure el present amb passió i abraçar el futur amb 
esperança. 

Dins del primer objectiu, el Papa en la seva carta apostòlica a tots els Consagrats amb 
ocasió d’aquest Any dedicat a la Vida Consagrada, ens invitava de forma especial a donar 
gràcies per “aquests darrers 50 anys des del Concili Vaticà II, que han representat una 
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“alenada” de l’Esperit Sant per a tota l’Església. Gràcies a ell, la vida consagrada ha posat 
en marxa un fructuós procés de renovació que, amb les seves clarors i ombres, ha estat 
un temps de gràcia, marcat per la presència de l'Esperit”. 

És a la llum d’aquestes paraules que té ple sentit aquest acte que celebrem avui, perquè 
amb ell volem precisament fer aquesta memòria agraïda d'un moment eclesial 
determinant per a l'Església contemporània i, dins d'ella, per a la vida religiosa: el Concili 
Vaticà II, i més concretament LG i Perfectae Caritatis, dos documents que van situar la 
vida religiosa en el cor d'una església de comunió de carismes i ministeris al servei del 
Regne i del món. El Concili afirma l'origen diví de la vida religiosa i la seva pertinença, de 
manera indiscutible, a la vida i santedat de l'Església (LG 44). La vida religiosa és una 
realitat en l'Església i de l'Església, tota ella cridada a la santedat. No és cap realitat 
aïllada, sinó part integrant del Poble de Déu, en correlació amb el ministeri ordenat i amb 
el laïcat. 

El Concili va demanar a la vida religiosa reviure els seus orígens carismàtics i mirar cap 
endavant amb radicalitat evangèlica, esperit ecumènic, compromís humà i social i audàcia 
missionera. 
 
A tal fi, a Perfectae caritatis va establir un programa per a la renovació de la vida religiosa 
basat en uns principis molt ben triats (PC 2-3) que de ben segur recordareu: 

- El seguiment de Jesús, tal com ho proposa l'Evangeli. 
- La fidelitat a l'esperit i propòsit dels fundadors. 
- La participació en la vida i missió de l'Església. 
- L'adaptació a les noves situacions dels temps i llocs. 
- La primacia de la renovació espiritual. 

Aquests principis havien d’il·luminar els diversos aspectes característics de la vida 
religiosa: els vots, la vida comunitària, la missió, el govern, etc. 

Cal dir que les diverses congregacions i ordes abordaren amb empenta i entusiasme 
aquest procés de renovació fent un enorme esforç de fidelitat creativa als seus Fundadors 
i Fundadores i a la pròpia tradició carismàtica, entenent-la sempre com una forma de 
concretar el seguiment de Crist, norma suprema. 
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Els capítols de renovació celebrats a finals dels anys 60 i principis del 70, així com la 
redacció de nous textos constitucionals van ser moments significatius d’aquest procés. 

No ha estat un camí fàcil aquest procés de renovació de la vida religiosa, com no ho ha 
estat en general la recepció del Concili, que encara continua. S’ha hagut de fer front a 
nombrosos reptes en el context d’una societat en canvi accelerat: 

- el repte de la identitat i la pertinença dins i fora de l’església; 
- el repte de la missió en un món secularitzat i plural; 
- el repte de la maduresa i de la llibertat personal; 
- el repte de la injustícia i la pobresa; 
- el repte de la pluralitat teològica, pastoral; 
- el repte de la comunió eclesial dins la diversitat de carismes i ministeris. 

I tants d’altres reptes que han suposat tensions, desànims i errors, però també molt de 
coratge, discerniment, autenticitat evangèlica i fidelitat eclesial. 

Crec que n’ha emergit, amb tots els clarobscurs que vulgueu, una vida religiosa més 
evangèlica, més fidel a la Paraula de Déu i als carismes fundacionals, d’una espiritualitat 
més bíblica i litúrgica, més interrelacionada amb els diversos carismes i ministeris de 
l’Església, més desplaçada cap al que avui diem les perifèries: humanes, socials, 
geogràfiques, culturals. 

 Cal esmentar com a elements importants d’aquest camí 

- el guiatge del magisteri pontifici, amb documents que van il·luminar moments de 
discerniment importants, com Evangelica Testificatio (Pau VI), la Vita Consecrata 
(Joan Pau II) o els discursos de Benet XVI i ara de Francesc. 

- l’acompanyament i orientació de la Congregació per als Instituts Religiosos i les 
Societats de Vida Apostòlica, dels episcopats, de les Conferències de Religiosos, 
de les Unions de Superiors Generals (masculina i femenina), de revistes, 
publicacions, teòlegs... 

- El Sínode sobre la vida i missió dels consagrats de l’any 1994, que va ser una fita 
sense precedents en la història de l'Església. 

- Els congressos internacionals de consagrats celebrats a Roma (1993, 1997 i 2004), 
que han estimulat amb força la vida religiosa en els diferents continents. 

 
I el procés de renovació continua, perquè si una cosa hem après durant aquests anys és 
que no es tracta d’una etapa definida i puntual, sinó d’un dinamisme permanent. 
 
En tot aquest procés un dels elements característics de la vida consagrada que ha anat 
emergint és el de la seva dimensió profètica. Joan Pau II el va posar de relleu a Vita 
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consecrata i el Papa Francesc el remarca tot sovint. Ens demana als consagrats 
“despertar el món”, “ser profetes com Jesús ha viscut en aquesta terra... Un religiós mai 
no ha de renunciar a la profecia”. Com a profetes el Papa subratlla que rebem de Déu la 
capacitat d'observar la història en la qual vivim, i d'interpretar els esdeveniments, de 
conèixer Déu i alhora conèixer els homes i dones, els nostres germans i germanes. 
 
Trobem, doncs, molt encertat que Mns. José Rodríguez Carballo hagi triat la dimensió 
profètica de la vida consagrada com a tema de la seva xerrada per aquest acte de 
commemoració dels 50 anys de Perfectae Caritatis. És una bona manera d’assumir el 
passat del que hem parlat i llançar-lo cap el futur, ja que la profecia, si bé sempre és 
incòmoda, sobretot obre camins a l’esperança. 
 
Gracias, querido Fray José por aceptar nuestra invitación y querernos acompañar en este 
acto conmemorativo. Le escuchamos atentamente. 
 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QpJc5av_jcs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recollim aquí el link de la 
conferencia de Mons. José 
Rodríguez Carballo, inclosa 
en la registració íntegra de 
l’acte commemoratiu. 
 
Les persones interessades 
poden seguir-la punt per 
punt. 
 
El text, si arriba a 
secretaria de l’URC, será 
publicat en la col·lecció 
URC. 
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Cloenda a càrrec del Cardenal Lluís Martínez Sistach 
 

Nos hemos reunido para 
conmemorar el 50 aniversario del 
decreto Perfectae Caritatis del 
Concilio Vaticano II, que trata de la 
adecuada renovación de la vida 
religiosa. El decreto conciliar ha 
representado un importante hito para 
la vida consagrada. Todas las 
familias religiosas se han renovado 
aplicando los contenidos de este 
decreto y de los demás documentos 
conciliares. Basta recordar el 
Capítulo General que celebraron 
dedicado a poner en práctica 
aquellos contenidos y los muchos 
cambios que han experimentado todas las formas de vida consagrada. Bien se merece 
conmemorar este simbólico aniversario.  
Y con la Unió de Religiosos de Catalunya hemos invitado al Sr. Arzobispo Mons. José 
Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, que hemos escuchado con sumo interés. 
Quiero agradecerle su presencia y su mensaje que redunda en bien de la vida 
consagrada y de la Iglesia diocesana. 
Este aniversario nos habla de hombres y mujeres de vida consagrada y, por ello, es 
también un homenaje a todos vosotros y a todas vosotras por el testimonio que ofrecéis 
viviendo con generosidad y estilo profético vuestra vocación y por el servicio que prestáis 
a la Iglesia y al mundo. Como pastor diocesano he de valorar, ayudar, proteger y tutelar 
vuestra vida de seguimiento radical de Cristo pobre, obediente y casto, ya que con 
vuestra consagración embellecéis a la Iglesia universal y a las Iglesias particulares. 
El papa Francisco, en su documento programático La alegría del Evangelio, llama a todos 
los religiosos y las religiosas a "recuperar la frescura original del Evangelio" para hacer 
brotar "nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más 
elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual”. 
El Papa nos llama a todos los servidores de la Iglesia a una pastoral en clave de misión 
con audacia y creatividad, y pide expresamente hacer la propuesta evangelizadora desde 
el corazón del Evangelio, cuyo núcleo es la misericordia. Este núcleo es la fuente de la 
que brota la alegría que debe acompañar siempre al evangelizador y la evangelizadora y, 
por ello, la Iglesia debe ser y debe aparecer como portadora de esta experiencia de 
misericordia. 
Son muy bellas las palabras que os dice el papa Francisco con motivo del año de la vida 
consagrada que estamos celebrando: "Quería deciros una palabra, y la palabra es la 
alegría. Siempre, donde están los consagrados y las consagradas a Dios hay alegría”. 
Nuestras Iglesias diocesanas, con todos sus miembros, debemos reconocer este servicio 
generoso. ¿Qué sería de nuestra sociedad, nuestras ciudades y pueblos sin la presencia 
y el servicio de los religiosos y las religiosas el campo de la espiritualidad, de los 
ancianos, de la cultura, de la enseñanza, de los pobres, de los enfermos, etc.? Sería una 
sociedad muy vacía. 
De mi corazón de pastor surge el deseo de reiteraros mi agradecimiento por el bien que 
realizáis en esta querida Iglesia de Barcelona y en las restantes que tienen su sede en 
Catalunya. 
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La premsa recull la informació de l’acte 
 

1 ESGLÉSÍA DE BARCELONA 

http://www.esglesiabarcelona.cat/Vida-Religiosa-/arquebisbe-jose-rodriguez-carballo-sense-la-
profecia-la-vida-consagrada-es-desdibuixa 
 

Arquebisbe José Rodríguez Carballo:  
“Sense la profecia la Vida Consagrada es desdibuixa" 
 
Se celebra el 50è aniversari de la 'Perfectae Caritatis' amb la ponéncia amb el secretari 
per a la Congregació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica 
sobre la dimensió profètica dels religiosos i religioses 
 
Religiosos i religioses de Catalunya es van reunir al Seminari Conciliar de Barcelona per a 
celebrar el 50é aniversari de la ‘Perfecta Caritatis’, l’actual text conciliar sobre la Vida 
Religiosa que va ser presentat al Concili Vaticà II. 
El Cardenal Arquebisbe de Barcelona presidia l’acte, en què el convidat d’honor va ser, el 
secretari per a la congregació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida 
Apostòlica, l’Arquebisbe Jose Rodríguez Carballo. Aquest va centrar la seva ponència 
en “La dimensió profètica de la Vida Consagrada” 
 
Recordar el passat amb gratitud 
Prèviament el president de la Unió de Religiosos de Catalunya, el Pare Màxim 
Muñoz va introduir l’acte, fent una breu memòria dels actes d’aquest Any de la Vida 
Consagrada. Senyalant un dels tres objectius que diu “recordar el passat amb gratitud” i 
va repassar el contingut del Concili Vaticà II vers la Vida Consagrada. 

Segons va recordar el 
president de la URC, 
“el Concili va demanar 
a la Vida Religiosa 
reviure els seus 
orígens carismàtics i 
mirar cap endavant 
amb radicalitat 
evangèlica, esperit 
ecumènic, compromís 
humà i social i audàcia 
missionera. Va establir 

un programa basat en: Seguiment de Jesús com proposa Evangeli, fidelitat a l’esperit i 
propòsit dels fundadors, participació en la vida i missió de l’església, adaptació a les 
noves situacions temps i llocs i la primacia de la renovació espiritual”. 
El Pare Màxim Muñoz, va esmentar que “no ha estat un camí fàcil” i que són molts els 
reptes que s’ha hagut de superar, com una societat amb canvi accelerat i continu. Una 
societat on el religiós ha d’actuar com el profeta que és, i és precisament la idea de 
profeta la que va aclarir l’Arquebisbe Carballo, què va apropar a tots a l’ideal de vida 
consagrada a través de la seva dimensió profètica. 
 
Profetes per a un futur canviant 
“El que no pot mancar en la Vida Consagrada d’avui i demà és la profecia”. Amb aquestes 
paraules va introduir l’Arquebisbe José Rodríguez Carballo la seva conferència sobre 
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la “dimensió profètica de la Vida Consagrada". Segons aquest, “sense la profecia la 
Vida Consagrada es desdibuixa, perd la seva força atractiva i la seva veritable raó 
de ser”. 
En aquesta línia i esgrimint el significat de la paraula profeta, l’arquebisbe va insistir en el 
propòsit fonamental de la vida del religiós. Va encoratjar a viure per donar a conèixer la 
paraula de Déu, sense oblidar el passat i esperant un futur, convivint i adaptant-se al món 
canviant que l’envolta. "Des de l'actitud de la paraula i la trobada fidel, personal i 
comunitària amb el senyor, els consagrats serem profetes, experts del que l'esperit diu 
en l'avui, serem sentinelles que vigilen a la nit, i saben quan arriba l'alba, arribant a 
ser història viva en una relació fidel entre déu i la humanitat", va dir Carballo. 
Va continuar exposant com ha de ser aquesta profecia que el religiós ha de comunicar, la 
qual se centra a donar a conèixer i proclamar “l’absolut de Déu”, amb una mirada present 
amb la història, amb l’evangeli entès i sabut com un “vademècum”, amb perdó i carícia 
pels allunyats i donant sempre imatge d’alegria pel món de Déu. En resum “posant a Crist 
al centre de les nostres vides i amb una “mirada contemplativa”. 
El Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach, va tancar l’acte agraint la tasca a tots els 
religiosos i religioses que viuen dia a dia per aquesta missió i assegurant com aquestes 
noces de plata són “un homenatge pel servei que presteu a l'Església". 
 

2 www.catalunyareligio.cat 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/rodriguez-carballo-vida-religiosa-nomes-te-sentit 
 

Rodríguez Carballo: "La 
vida religiosa només té 
sentit si és profètica" 

(Jordi Llisterri- CR- 
30/10/2015) Que hi ha un 
papa que prové de la vida 
religiosa es nota. I es nota 
pel reconeixement i suport 
que està tenint aquesta 
proposta de vida en el 
seguiment de Jesús dins 
de l'Església després d'un 
anys on només se 
senyalava un cert declivi. 

Aquest dijous un acte 
acadèmic a la Facultat de 
Teologia de Catalunya va 

posar-ho de nou en relleu. José Rodríguez Carballo, franciscà gallec i secretari de la 
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, va ser el 
convidat de l'acte per celebrar els 50 anys de l'aprovació del decret conciliar Perfectae 
Caritatis. Aquest document del Vaticà II és el que orienta la renovació de la vida religiosa 
després del concili. Un dels textos que va aconseguir més unanimitat entre els pares 
conciliars. 

"La vida religiosa només té sentit si és profètica" i "una persona de vida consagrada no 
pot renunciar mai a la profecia". Aquest ser l'eix de la intervenció de la mà dreta de l'actual 
prefecte per la Vida Consagrada a la Santa Seu, el cardenal Joao Braz de Aviz. Carballo 
va destacar que en aquesta experiència profètica sempre es "parla al món en nom d'una 

http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1231
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altra persona" i que per això el religiós ha d'estar en "permanent contacte amb la Paraula 
de Déu, que és en nom de la persona de qui parla". Per tant, els religiosos i les religioses 
"hem de deixar de ser narradors de nosaltres mateixos i comprometre'ns a ser testimonis 
del Ressuscitat". 

Profetes de la tendresa de Déu 

La intervenció va estar farcida de referències a les demandes que fa el papa Francescals 
religiosos. Una vida que ha d'anar acompanyada de signes visibles, "donant la nostra vida 
perquè els altres siguin una mica més feliços" i "aprenent a viure la quotidianitat des de la 
lògica de l'Evangeli". 

Una de les claus d'aquests signes és la vida en comunitat. "En una societat de 
l'enfrontament i les desigualtats, de la globalització de la indiferència, els consagrats 
serem profetes si aconseguim oferir un model comunitari de vida que ens porti a viure 
relacions realment fraternes", va dir Caballo per demanar "profetes de la tendresa de 
Déu". 

Animats i acompanyats 

L'acte va estar organitzar per la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) i la Facultat de 
Teologia de Catalunya i va omplir l'Aula Magna del Seminari de Barcelona de membres de 
les desenes de congregacions i instituts de vida religiosa presents a Catalunya. Presidit 

pel cardenal Lluís 
Martínez Sistach, també 
s'hi va fer present el bisbe 
de Vic, Romà 
Casanovas, encarregat 
de la Tarraconense de la 
relació dels bisbes 
catalans amb la Vida 
Consagrada, i l'auxiliar de 
Barcelona, Sebastià 
Taltavull. 

En la presentació el 
president de la URC, el 
claretià Màxim 
Muñoz, va agrair de nou 
la presència de 
Rodríguez Carballo a 
Catalunya, que també va 

venir l'any passat a Barcelona per presentar l'Any de la Vida Consagrada. "Ens sentim 
molt animats i acompanyats", va assegurar Muñoz, i va recordar que un dels objectius del 
programa d'actes de la URC durant l'Any de la Vida Consagrada és "donar a conèixer la 
vida religiosa a la societat". L'Any convocat pel papa Francesc finalitza el proper 2 de 
febrer. 

El cardenal Martínez Sistach va tancar l'acte i va assegurar que "el bé de la vida religiosa 
redunda en el bé de la vida diocesana". Per l'arquebisbe de Barcelona, els 50 anys del 
decret del Vaticà II també "són un homenatge a tots vosaltres, pel servei que presteu a 
l'Església". Sistach, reprenent paraules del papa Francesc, va elogiar de nou "l'audàcia i 
la creativitat" de la vida religiosa exercida "des del cor de l'Evangeli, el nucli del qual és la 
Misericòrdia" 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/rodriguez-carballo-es-moment-propici-refundacio
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/rodriguez-carballo-es-moment-propici-refundacio
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3 Gabinet d’informació de l’Església de Catalunya 

C/ Dels Àngels, 18 08001 Barcelona 

 
ACTE ACADÈMIC COMMEMORATIU DEL 50è ANIVERSARI DE LA PROMULGACIÓ 

DE PERFECTAE CARITATIS, EL DECRET DEL  
CONCILI VATICÀ II SOBRE LA RENOVACIÓ DE LA VIDA RELIGIOSA 

 
Al vespre del dijous 29 d’octubre, ha tingut lloc a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona, l’acte acadèmic commemoratiu del 50è aniversari de la promulgació de 
Perfectae caritatis, el Decret del Concili Vaticà II sobre la renovació de la vida religiosa.  

L’acte, organitzat per la Unió de Religiosos de Catalunya (URC) i l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià (AUSP), ha estat presidit pel cardenal arquebisbe de Barcelona i gran 
canceller de l’AUSP, Lluís Martínez Sistach, el qual ha estat acompanyat en la mesa per 
l’arquebisbe José Rodríguez Carballo, OFM, secretari de la Congregació per als Instituts 
de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica, el bisbe de Vic, Romà Casanova, 
delegat de la Conferència Episcopal Tarraconense per a la relació amb els religiosos, el P. 
Màxim Muñoz, CMF, president de la URC, el Dr. Armand Puig, degà de l’AUSP, el Dr. 
Joan Planellas, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i la Gna. Maria Rosa 
Masferrer, de les religioses de Sant Josep de Girona, vicepresidenta de la URC. Han 
assistit també a l’acte el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, i un nombrós 
públic en el que hi havia representades distintes ordes i congregacions religioses. 
 
El cardenal Martínez Sistach ha saludat els assistents i el Dr. Muñoz ha presentat l’acte, 
que està emmarcat en l’Any de la Vida Consagrada, que s’inicià el proppassat mes de 
novembre i es clourà el 2 de febrer de 2016. El Dr. Muñoz ha fet referència als distints 
actes organitzats per la URC durant aquest Any de la Vida Consagrada, entre ells, la 
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trobada mantinguda amb la Conferència Episcopal Tarraconense, i ha posat en relleu els 
distints aspectes de la vida consagrada.  
 
Tot seguit, l’arquebisbe Rodríguez Carballo, franciscà, ha pronunciat una conferència 
sobre “La dimensió profètica de la Vida Consagrada”, en la qual ha subratllat el paper dels 
profetes en la història d’Israel, com a portadors de la Paraula de Déu, en la predicació i en 
la vida, i així mateix, d’acord amb el papa Francesc, ha afirmat que, per especificar la vida 
consagrada dels religiosos i religioses, ja no és suficient la professió dels tres consells 
evangèlics de pobresa, castedat i obediència, sinó que, en ella, s’ha de considerar 
essencial la dimensió profètica, com a signe i testimoni de la presència del Regne de Déu, 
avui en el món.  
 
En cloure l’acte, el cardenal Martínez Sistach ha agraït a l’arquebisbe Rodríguez Carballo 
la seva profunda i brillant conferència i així mateix ha agraït als presents les pregàries que 
han fet pels fruits del recent Sínode dels Bisbes sobre la Família, del qual ell n’ha estat 
membre, i ha lloat també la contribució dels religiosos a la vida diocesana, fruit també de 
la renovació de la vida consagrada, propiciada pel Concili Vaticà II en el Decret Perfectae 
caritatis. 

Barcelona, 30 d’octubre de 2015 
 
 

 

4 La Vanguardia 

Lavanguardia, 1 de novembre, pàg. 53 
 

Aquesta setmana la Unió de Religiosos de Catalunya i la Facultat de Teologia de 
Catalunya han commemorat els 50 anys de l’aprovació del decret Perfectae Caritatis. És 
el document del Concili Vaticà II sobre la vida consagrada i que ha marcat la renovació 
de la vida religiosa i monàstica dels darrers 50 anys. La commemoració a Barcelona es 
va fer amb la presència de José Rodríguez 

Carballo, franciscà gallec i secretari de la Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada de la Santa Seu. Per Carballo, “la vida religiosa només té sentit si és 
profètica”. Això s’ha fer visible amb signes comprensibles i “vivint la quotidianitat des de 
la lògica de l’Evangeli”. Amb referències constants al papa Francesc, va demanar 
“profetes de la tendresa de Déu”. Les intervencions del cardenal Lluís Martínez Sistach i 
del president de la Unió de Religiosos, Màxim Muñoz, van destacar el servei de la vida 
religiosa a l’Església i a la societat. A Catalunya hi ha 6.800 religiosos (el 80% dones) 
iatot Espanya n’hi ha 46.000. / Redacció 
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“La luz de Nazaret ilumina a  la familia”. Reflexiones del Sínodo de la Familia 

Sinodals religiosos 

 
Durante el pasado mes de octubre  he tenido la fortuna de participar, representando a los 
religiosos de la USG,  en el Sínodo de la Familia, convocado por el Papa Francisco bajo el 
lema: “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo”. 
Ya se había tenido una primera asamblea sinodal extraordinaria en octubre de 2014 y 
ésta de 2015 ha recogido  las aportaciones llegadas a Roma desde todas las partes del 
mudo. Nunca un Sínodo había sido tan participativo como éste y una de las razones es la 
voluntad,  manifestada en tantas ocasiones por el Santo Padre,  de escuchar a las 
personas y las familias para poder responder adecuadamente, desde la fe y la 
misericordia,  a las situaciones concretas de las mismas. 
Lo he vivido como una profunda experiencia de comunión eclesial, sintiéndome parte de 
una Iglesia que camina junta, en comunión,  buscando  leer la realidad  con  los ojos de la 
fe y el corazón de Dios;  acompañando a los hermanos y a las familias como buenos 
samaritanos capaces de unir   fe y vida, doctrina y pastoral;  y también,  con una actitud 
abierta al Espíritu convencido de que “las puertas cerradas traicionan la misión de la 
Iglesia que busca, se inclina, cura, atiende a los enfermos que necesitan médico”; sin 
miedo a la verdad de la fe ni a la misericordia “corazón del evangelio” que  venda las 
heridas después, no antes, de curarlas aunque hacerlo duela. Y también lo he vivido 
dando gracias a Dios por el testimonio heroico de aquellas familias que viven y celebran 
coherentemente   la fe en tantas partes del mundo y en situaciones, en ocasiones, 
realmente difíciles.  

El Sínode de la Família des de dins 
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La noche del día 24 de octubre se celebró en Roma la Vigilia de oración previa al inicio 
del Sínodo.  Tras escuchar testimonios  de novios y  familias, reflejo de la diversidad de 
situaciones y de también del compromiso de fidelidad, el Papa,  ante  miles de familias  
recordó, en un precioso discurso, en clara sintonía con el  carisma  y apostolado 
educativo-familiar de mi Congregación de “Hijos de la Sagrada Familia”,  que es necesario 
“Volver a Nazaret”, a la vida de la Sagrada Familia que con “el trabajo silencioso, por la 
oración humilde”, nos enseñan que el modo de 
entender hoy a  la familia es entrar  “también 
nosotros  en el misterio de la Familia de Nazaret, 
en su vida escondida, cotidiana y ordinaria, 
como es la vida de la mayor parte de nuestras 
familias, con sus penas y sus sencillas alegrías; 
vida entretejida de paciencia serena en las 
contrariedades, de respeto por la situación de 
cada uno, de esa humildad que libera y florece 
en el servicio; vida de fraternidad que brota del 
sentirse parte de un único cuerpo”. 
 
El Papa, recordando a Charles de Foucault,  dijo 
con claridad: “Volvamos a Nazaret para que sea 
un Sínodo que, más que hablar sobre la familia, 
sepa aprender de ella, en la disponibilidad a 
reconocer siempre su dignidad, su consistencia 
y su valor, no obstante las muchas penalidades 
y contradicciones que la puedan caracterizar”.  
Que Jesús viviera treinta  años de vida familiar  
en Nazaret y  tres años de vida pública significa 
la  gran importancia de la familia a los ojos de 
Dios; que enseñara lo vivido y experimentado en 
el hogar nos recuerda la fuerza de los orígenes: 
un tiempo de intimidad familiar  en el que  bajo la 
mirada de María y de José  crecía acompañado  de tantos gestos pequeños y cotidianos 
que nacen en la vida del hogar. Volver a Nazaret es una clara invitación a “vivir en el 
hogar” y también a repensar la pastoral para que responda, desde la escucha previa y la 
cercanía a la historia cotidiana, a la totalidad de la experiencia y de la persona humana. 
Una pastoral que escucha a la familia, que propone Nazaret y  camina con la familia hacia 
el ideal de una vida  santa que es posible alcanzar, con la Gracia de Dios, pues  cada 
familia "es siempre una luz, aunque débil, en la oscuridad del mundo". 
 
En la tradición de la Iglesia y en  los escritos espirituales de tantos santos y santas, 
muchos de ellos fundadores como San José Manyanet  y fundadoras,  se ha propuesto a 
la Sagrada Familia como modelo y ejemplo para la vida y la espiritualidad de las familias 
cristianas. Más allá del aspecto meramente devocional,  el pueblo cristiano ha sabido ver 
en el hogar de Nazaret la presencia del Hijo de Dios que se encarna en una familia 
histórica, sencilla, con dificultades... ;  ha descubierto, en ella,  la primacía de la Palabra 
de Dios escuchada, acogida, celebrada y vivida; el valor de la vida cotidiana y diaria como 
lugar de santificación; el respeto a la votación personal de cada miembro en el 
cumplimiento de la voluntad de Dios; el crecimiento integral en un espacio privilegiado de 
humanización y la experiencia del encuentro, de lo vivido, lo experimentado como escuela 
de vida.   
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Los acontecimientos  de la familia de Jesús nos enseñan también que la historia de cada 
familia ha de ser comprendida en su singularidad, en los acontecimientos concretos llenos 
de alegría, entrega, sacrificio y nos enseña que no debería nunca ser juzgada solo dentro 
de los barrotes de una norma, ley, presupuesto jurídico o legal. De hecho, de la santidad 
de la familia hablan no tanto su conformidad a la ley sino la vida concreta, las alegrías y 
las lágrimas, el camino recorrido, las experiencias vividas. Y en este sentido la Sagrada 
Familia nos enseña que más que hablar de familia en sentido general,  con el riego de 
caer en la ideología o ser abstractos,  es mejor entrar en las casas particulares y tratar de 
entender que pan viene compartido cada día, cuál es su precio y su sabor.  Y sobre todo 
la familia de Nazaret nos enseña la necesidad de reconocer los preciosos fragmentos de 
santidad que componen la vida de cada familia, ninguna excluida, más allá de las 
apariencias.  

Si Jesús en tres años predicó lo vivido durante 30 años en Nazaret,  esto tuvo que ser 
necesariamente importante.  La celebración de la fiesta de la Sagrada Familia y de la 
semana de la familia y de la vida en las comunidades cristianas,  la acogida y el 
acompañamiento de las familias, la educación  en la afectividad y la preparación al 
matrimonio de los jóvenes, la “catequesis familiar”… y, aunque  parezca  un detalle 
menor,  la presencia  de una imagen o icono de la Sagrada Familia en las familias y 
parroquias (en muchos lugares de nuestro país se mantiene todavía la capillita que “visita” 
los  hogares), pueden ser  medios concretos  que nos acerquen a Nazaret, hogar y familia 
desde  la que “debemos  reiniciar nuestro camino”. Al fin y al cabo o podemos olvidar que 
la familia es el gran don, el gran regalo de este “Dios con nosotros que no nos ha 
abandonado en la soledad  de vivir sin nadie, sin hogar” y expresa uno  de los misterios  
más hermosos del cristianismo: “Dios no ha querido venir al mundo sino mediante una 
familia” (Papa Francisco) que se estableció y vivió con normalidad  en  un pueblo llamado 
Nazaret.  

P. Jesús Díaz Alonso, SF 
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Revista Nueva, núm. 2961 
 

“A veces se ha ido más a la doctrina que a la experiencia” 
 
Jesús Díaz, Superior general de los Hijos de la Sagrada Familia 
 
Jesús Díaz Alonso es uno de los españoles presentes en el Sínodo de la Familia. 
Elegido por la Unión de Superiores Generales (USG) para participar en la cita, considera 
que los consagrados deben testimoniar a las familias que “la entrega total a Dios es 
fuente de felicidad”. Propone dejar el fatalismo al analizar la realidad y pasar a una actitud 
“realista” para que, en el contexto actual, “se pueda entender” la propuesta de la Iglesia a 
las familias. 

 
¿Cómo está trabajando el Sínodo? ¿Hay discusiones entre los padres sinodales? 
Es mi primera experiencia en un Sínodo y hasta ahora es extraordinariamente positiva. 
Hay diferencias, opiniones enfrentadas y puntos de vista diferentes en algunes cuestiones 
esenciales, pero siempre con el respeto más absoluto e intentando mantener la 
comunión. La visión de la familia en África o en Europa Oriental tiene connotaciones 
diferentes a las de Europa Occidental o América Latina, y esto se nota en los 
planteamientos y en las soluciones que se proponen. 
 
¿En qué temas se dan esas opiniones diferentes? 
La confrontación se da en aspectos en que ha de pasarse de la doctrina a la práctica. 
Aunque no debería ser la estrella, como dijo el Papa, uno de estos temas es la admisión 
al sacramento de la Eucaristía de los divorciados vueltos a casar. La discusión no está 
tanto en la doctrina, sinó en el modo concreto de aplicarla y vivirla desde la cercanía y el 
acompañamiento a los matrimonios en dificultades. Hay gentes que consideran que ya 
está todo dicho y, por lo tanto, las puertas están cerradas y hay que explicar la doctrina 
para que se pueda vivir y cumplir. Otros dicen que no, que hay que abrirlas para llevar la 
realidad de la doctrina a esas familias y, desde donde ellas se encuentran, intentar 
ayudarlas para que se puedan acercar más a la Iglesia, a la fe y a la vivencia de su 
realidad sin que se sientan excluidas o rechazadas. Hay que buscar las formes más 
adecuadas que permitan hacer ver que estas personas siguen siendo miembros activos e 
importantes dentro de la Iglesia.  
 
El Papa y varios padres sinodales ya han dicho que no se va a alterar la doctrina. 
¿Tienen ustedes miedo de que los fieles piensen que va a cambiar?  
Yo no, porque la doctrina máxima para todos y la ley máxima es el Evangelio de Jesús. El 
Evangelio es la buena noticia de la salvación para todos, especialmente para aquellos 
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que más la puedan necesitar, es decir, para los pecadores. Este mensaje de salvación, 
¿cómo lo explicamos?, ¿cómo lo vivimos?, ¿cómo lo proponemos a las familias? 
Tenemos que hacerlo desde una actitud positiva, porque esta es una buena noticia. Es, 
por lo tanto, algo que ha de llegar al corazón de las personas, de las familias, como una 
oferta de salvación y de vida. Sobre eso no se puede discutir. El tema está en cómo me 
acerco, en cuáles son las actitudes pastorales.  
 
La pedagogía de Jesús 

Muchas congregaciones religiosas como  la suya tocan la realidad de la família por 
medio de las escuelas católicas. ¿Han intentado trasladar esa experiencia al 
Sínodo? 
Nuestras intervenciones están siendo muy concretas y parten de la experiència diaria de 
las familias con que trabajamos. Intentamos hacer ver que cualquier discurso sobre la 
familia ha de partir siempre de la realidad familiar. Esa es la pedagogia de Jesús: yo 
quiero acompañarte para que puedas llegar a la santidad en tu familia, y lo hago desde tu 
situación, dándote los instrumentos que puedas necesitar para acercarte a esta vida de fe 
que queremos para ti. En nuestra congregación, fundada en la espiritualidad de Nazaret, 
lo hacemos a través del trabajo con las familias y de la educación. Intentamos llegar al 
modelo de la familia de Nazaret a través de la educación. El eslogan de nuestras 
escuelas en España es Manyanet: educación y familia. En el Sínodo se está tocando 
mucho la necesidad de examinarnos sobre cómo hemos acompañado en la formación a 
los jóvenes que afrontan la vida familiar y se preparan para casarse y a las familias en sus 
primeros años de su experiència matrimonial. Ahí hemos notado lagunas importantes.  
 
¿Cuál es el mayor error cometido por la Iglesia en la evangelización para que ahora 
necesite de dos sínodos para actualizarse? 
En nuestro círculo se ha hablado de una crisis profunda de fe y de una crisis 
antropológica que está en la base de las dificultades que encuentran los jóvenes para 
formar una familia cristiana. Cuando falta la fe, todo el discurso de los valores de la familia 
cristiana es más difícil entenderlo. Cuando falta una visión sobre cómo nos entendemos 
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como personas, nuestra dignidad, nuestros sentidos y nuestra trascendencia, también es 
difícil entendernos correctamente. Muchas veces hemos fallado en la formación y en el 
acompañamiento, en la iniciación cristiana y en la catequesis. A veces se ha ido más a la 
doctrina que a fomentar la experiencia profunda de fe y el encuentro con Jesús. Se ha 
insistido más en aspectos doctrinales que de experiència en comunidad. No se ha tenido 
en cuenta y no se ha partido de la realidad de las familias y de sus dificultades concretas, 
tanto a la hora de planificar los hijos que se pueden tener como las dificultades laborales 
que impiden a muchos jóvenes iniciar una vida de pareja o de matrimonio como la 
entendemos nosotros. No basta con juzgar la realidad, diciendo que es mala, que hay 
muchos problemas y que las teorías como el individualismo nos están atacando. Hay que 
verla de manera realista y proponer medios para que, desde esa realidad, se pueda llegar 
a entender nuestro mensaje.  
 
TEXTO DARÍO MENOR. R 
 

Familia y Vida Consagrada, “dos vocaciones complementarias” 
Junto con Adolfo Nicolás, prepósito general de la Compañía de Jesús, y Javier Álvarez-
Ossorio, superior general de la Congregación de los Sagrados Corazones, Jesús Díaz es 
el tercer español propuesto por la USG para representar a la Vida Consagrada en este 
Sínodo. “Participo elegido por los superiores generales y como padre general de la 
Congregación de los Hijos de la Sagrada Familia”, señala quien ejerce este servicio desde 
2011.  
Pero, ¿qué aportan los consagrados a esta Asamblea sinodal? “Nuestro carisma mira a 
Nazaret y, desde Nazaret, a todas las familias, especialmente a través de la educación. 
La Vida Consagrada es una vocación, una llamada que Dios nos hace y a la que nosotros 
respondemos con plena libertad para vivir nuestra Vida Consagrada según los consejos 
evangélicos de pobreza, castidad y obediencia.  
El matrimonio y la vida en familia también constituyen una vocación, y así tenemos que 

vivirlos. En 
este punto 
coincidimos. 
¿Qué 
podemos 
nosotros 
aportar?  
La 
experiencia 
de que la 
entrega total 
a Dios es 
fuente de 
felicidad.  
Para una 
persona, la 
entrega total 

a Dios como pareja y como familia es igualmente Fuente de felicidad. Este es el mejor 
testimonio que podemos dar. Nosotros, como religiosos, lo hacemos mediante nuestros 
votos, que anticipan un poco esa idea de lo que será el Reino. La familia lo hace viviendo 
la comunión, la unión y la apertura a la vida, que es un testimonio también de lo que es el 
Reino de Dios. En ese sentido, somos dos vocaciones plenamente complementarias. 
Nacen ambas del Bautismo y se complementan con la comunidad de la Iglesia”. 
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Dues interferències en el Sínode 
 
Lluís Serra Llansana 
 

Recordo una conversa que vaig tenir fa més de deu anys a la sala de premsa del 
Vaticà, situada a la Via della Conciliazione. Una de les persones amb més responsabilitat 
a la web institucional afirmava que hi havia molts intents de penetrar als servidors per 
distorsionar-ne els continguts informàtics. Tot el que és rellevant es pot convertir fàcilment 
en objectiu per als adversaris, ja siguin d’esquerres o de dretes. 

 La XIV Assemblea General Ordinària del Sínode de Bisbes, que va tenir lloc del 4 al 
25 d’octubre, ha patit dues interferències amb voluntat d’incidir en els treballs sinodals. 
Quan el papa Francesc va indicar que el tema seria sobre la família, en vaig admirar 

l’audàcia perquè és una autèntica patata calenta. 
Un tema tan vital com incòmode. És comprensible 
que entre els membres sinodals i també entre els 
que van fer arribar aportacions a secretaria, 
procedents de tota la geografia, existeixin 
postures diferents i algunes contraposades. Un 
cop conclòs el Sínode, el Papa disposarà potser 
d’un any per elaborar, si ho creu oportú, una 
exhortació apostòlica postsinodal sobre «la 
vocació i la missió de la família a l’Església i al 
món contemporani». No crec que es limiti a fer de 

mer comentarista, sinó que realitzarà alguna aportació de relleu. El temps ho dirà. 
 La primera distorsió va anar a càrrec de Krzysztof Charamsa, sacerdot polonès i 

membre de la Congregació per a la Doctrina de la Fe. Es va declarar homosexual, es va 
presentar en públic amb la seva parella catalana i va criticar durament alguns 
comportaments eclesials. Federico Lombardi, portaveu vaticà, va afirmar que aquesta 
acció «apunta a sotmetre l’assemblea sinodal 
a una pressió mediàtica injustificada». Sense 
entrar en els aspectes de la consciència 
personal de Charamsa, que cal respectar, el 
conflicte es produeix entre la vida de parella i 
el compromís de celibat. L’anomenada 
orientació sexual aquí no és el tema. La seva 
presència mediàtica a Catalunya ha estat 
espectacular. Per ara, ha cobert les dues 
primeres fases. Primera: les seves 
declaracions sobre la situació política i la 
Doctrina Social de l’Església. Segona: la seva sortida de l’armari i l’exhibició mediàtica de 
la seva parella amb l’amaniment crític. La tercera, segons indicis, serà la presentació d’un 
llibre sobre aquests temes, pel qual ha rebut unes quantitats substancioses en ser 
protagonista d’aquesta campanya. Alguns lobbies dels Estats Units d’Amèrica podrien dir-
hi alguna cosa. 

La segona distorsió va ser provocada per la notícia falsa d’un diari italià que va afirmar 
que el papa Francesc té un tumor cerebral. L’Osservatore Romano ho va considerar com 
«un intent de manipular» el Sínode i Federico Lombardi va dir: «Puc confirmar que el 
Papa gaudeix de bona salut.» L’objectiu d’aquesta notícia no pretenia preocupar-se per la 
salut del Papa, sinó difondre que una persona que tingui un tumor cerebral no podia ser 
responsable del que feia ni del que deia. Una manera de desqualificar el Papa i desactivar 
les reformes que està pilotant. Una actitud malèvola. 
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Completem la documentació de la jornada 2015 d’Entitats Socials d’Església a través de 
la intervenció d’Albert Sabatés,Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 
 

Intervenció d’Albert Sabatés,Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 

Crec entendre la motivació i la inquietud d’on sorgeixen aquestes preguntes, però són 
preguntes molt delicades i fins i tot em semblen un poc desenfocades. Els exclosos 
reclamen Espiritualitat? Molts exclosos són creients, cristians, musulmans, d’altres creuen 
a la seva manera... Evangelitzar els pobres? O amb els pobres? O evangelitzar-se amb 
els pobres? Ells ens evangelitzen molt sovint. En paraules de Sant Vicenç de Paül: “Els 
pobres són els nostres mestres i senyors.” 
 
O aquella altra experiència de Sant Francesc d’Assis tan punyent referida al seu 
Testament espiritual: 
“Quan jo estava en pecats, em repugnava molt veure leprosos. El Senyor m’hi conduí, 
vaig fer misericòrdia amb ells, i quan me n’apartava, allò que m’era amarg se’m convertí 
en dolçor de l’ànima i del cos.” 
Compartim la vida... No ens despistem... Potser la pregunta és en realitat una pregunta a 
nosaltres mateixos, a les nostres entitats i als nostres equips. Som capaços de viure el 
nostre servei des de l’Evangeli? 
Què vol dir evangelitzar? De quin anunci parlem? Ens pot ajudar mirar què anunciava 
Jesús: L’Anunci del regnat de l’Amor de Déu. Com un afegit? Quelcom que hem de posar 
nosaltres? O quelcom que ja és enmig nostre i que creix de dia i de nit? (“tant si dorm com 
si està despert de nit i de dia, la llavor germina i creix, sense que ell sàpiga com.” Mc 4, 
27)  
D’altra banda, estimar al proïsme és conèixer Déu...  

Taula Rodona: Cóm anunciar la Bona Noticia als Exclosos? 
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Aleshores, no podem anunciar la Bona Nova als pobres? Sí, però amb consciència de 
que nosaltres també som evangelitzats per ells... És com una retransmissió, una 
irradiació. 
 
Com anunciar la Bona Nova?  
 

 Partir de la pròpia pobresa i de l’alegria de la misericòrdia. Trobar misericòrdia 
nosaltres primer. Només des de la joia de la misericòrdia podem comunicar i 
retransmetre una novetat autèntica. 
  

 Humilitat. Ser conscients del nostre lloc i el lloc de Déu. “Som tan sols uns 
servents” (Lc 17,10). “Quan facis almoina, mira que la mà esquerra no sàpiga 
què fa la dreta.” (Mt 6,3). Si som realistes, ens podem considerar uns servents 

inútils sense falses 
modèsties ni complexes, i 
això no vol dir menystenir 
la nostra dignitat. 
D’altra banda la relació 
d’ajuda parteix d’una 
desigualtat. “La mà que 
dóna està per sobre de la 
que rep” (proverbi africà). 
És en certa forma una 
relació amb temptació de 

poder. Jesús proposa capgirar aquesta tendència fent-se servidor dels altres. Diu 
Sant Vicenç de Paül: “Només pel teu amor, únicament pel teu amor, et perdonaran 
els pobres el pa que els dónes.” 
 

 Alliberament (Lluc 4,18). “M'ha enviat a portar la bona nova als pobres, a 
proclamar als captius la llibertat i als cecs el retorn de la llum, a posar en llibertat 
els oprimits.” Si les nostres accions no parteixen d’aquí el que puguem anunciar no 
parteix de l’experiència de Jesús ni és creïble. Amor afectiu i efectiu. 
 

 Estimar. Aquesta és la principal indicació i la gran oportunitat per a tots. Som 
capaços de crear espais on pugui créixer l’amor? No parlem d’un amor sentimental, 
parlem d’un amor real. Això hauria de ser el distintiu de les entitats socials 
d’Església. 
 

 Silenci davant la desgràcia aliena. Sovint davant de l’angoixa hi ha la temptació 
de parlar més del compte. Recordem els amics de Job que van estar en silenci set 
dies i set nits veient que era tan gran el seu dolor. Jesús es commou davant la 
desgràcia... cura, perdona... De vegades es parla massa ràpid o hi ha més 
preocupació per predicar que per escoltar. 
 

 Llibertat d’expressió i de comunicació (puresa de cor) També hi ha un lloc per 
a la paraula amb tacte i llibertat. Es pot dir des del cor una paraula que alimenti la 
fe, la esperança i la caritat. Una paraula que si s’escau pot parlar de Déu i de part 
de Déu. Penso, per exemple, en la naturalitat amb que Sor Genoveva podia parlar 
de Déu. Ha estat un exemple d’una paraula innocent des de Déu i també sobre 
Déu. Però ella també sabia callar sobre Déu quan intuïa que podia ser una 
blasfèmia. “Del que sobreïx del cor, en parla la boca.” (Lc 6, 45).  
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M. Núria Illas 
Priora del monestir de Valldonzella 
 
Quan al matí se’ns obren els ulls i els tenim plens d’esperança vol dir l’anunci del 
començament d’una nova jornada, que fa palesa la il·lusió del caminar per cercar el bon 
sentit al nostre viure. Dediquem l’inici del dia a la lloança i agraïment del do de la vida, que 
la providència gratuïtament ens brinda cada dia a tots els éssers vius. Tot seguit i per 
servir comptant amb l’energia del cor, que cerca el silenci sempre de cara al seu Creador, 
comença l’activitat comunitària, el treball, l’acollida i les activitats que van sorgint. Sempre 
hi ha esperança si ens organitzem junts en el camí per fer el bé. És el caminar serè, que 
esperona el millor per créixer en Déu. 
Ramon Llull deia: «Viu millor el pobre dotat d’esperança que el ric sense.» Amb la 
Resurrecció de Jesucrist el cristià no espera passivament que la pobresa, malaltia,   

humiliació o qualsevol situació personal, se solucioni des de fora i 
sense fer res, sinó que treballa per trobar raons que mantinguin 
l’espera d’aquell futur promès per Déu. 
Amb els bons pensaments neixen els sentiments de súplica dirigits 
cap al Pare que sempre ens espera. En aquest espai li ho recordem i 
demanem que tingui pietat de la disbauxa humana, malentesos, 
guerres i tants sofriments de persones innocents que en pateixen les 
conseqüències. Seria bo poder transmetre amb la nostra vida i a 
tothom la joia i alegria de l’Evangeli. Quan el dia s’acaba i ve la 
foscor de la nit, torna l’esperança d’un demà millor. I abans que els 

ulls es tanquin, que s’enlairi la mirada a les estrelles, la seva llum potser ens portarà el 
coneixement del do de Déu, Crist, el do per excel·lència. «Sé en qui he cregut, i estic 
segur que és prou poderós per guardar fins a l’últim dia el tresor de la fe que m’ha estat 
confiat» (2Tm 1,12). 
La Salvació és un procés que es comença a experimentar en el trobament amb l’Altre i 
amb els altres mitjançant l’amor. Tenim necessitat d’una esperança realment vàlida i 
sòlida. La carta de sant Pau als Romans (8,24): «Hem estat salvats en esperança.» 
 
 
 

Pensar amb esperança 

32 Premi Internacional Alfonso Comín per a Viqui Molins 
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(Fundació Carulla/CR-23.10.2015) La Fundació Carulla ha distingit amb un dels 
premis Francesc Candel d'enguany la comunitat religiosa Oblates del Santíssim 
Redemptor pel seu taller Dona Kolors, al Lloc de la Dona, dedicat a la inserció laboral de 
dones immigrants. Els guardons, que reconeixen les bones pràctiques en matèria 
d’immigració, es lliuraran el proper dilluns a dos quarts de set de la tarda, al Pati 
Llimona en un acte que presidirà la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté. 
Les oblates tenen a l'avinguda Drassanes el Lloc de la Dona, que s'ha convertit en un 
projecte d'inclusió social de referència al barri del Raval. Dirigit per la germana Nieves de 
León, és des d'aquí on les oblates han impulsat el projecte Dona Kolors, una marca tèxtil 
amb garantia social que permet millorar la situació vital de les dones que hi participen. 
Des de setembre de 2013 la catalana Lourdes Perramon és la superiora general 
d'aquesta congregació. Per tractar-se d’una iniciativa que, en un context de crisi 
econòmica que ha agreujat l’exposició a la precarietat i l’exclusió de les dones 
immigrants, Dona Kolors té com a objectiu la inclusió social i la inserció laboral d’aquest 
col·lectiu a través de la formació i l’accés a la cultura com a eines per obrir-se un espai al 
món laboral. La finalitat del projecte és que les seves beneficiàries puguin obtenir guanys 
econòmics a través del desenvolupament d’habilitats i coneixements que ja portaven des 
dels seus països d’origen, però que no han trobat la manera d’explotar-los en el nou 
context, fent palès que la inserció laboral és fonamental per a la incorporació de les dones 
immigrants a la societat catalana i que aquesta no pot desaprofitar-ne el potencial. 
 
Un premi a les bones pràctiques en  immigració 
El jurat d’aquesta dotzena edició, format per Orland Cardona, Andreu Domingo,Carles 
Duarte, Najat El Hachmi, Josep Gonzàlez-Agàpito, Núria Llevot, Sandra Rodríguez i Laia 
Tomàs, ha valorat un total de 59 propostes. En la present edició també rebran el 
guardó l’Associació per a l’Orientació, Formació i Inserció dels Treballadors (CITE-
CCOO) l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Coordinadora Mentoria Social-Associació Punt de 
Referència, i Televisió de Catalunya. L'any 2014 van ser premiats els projectes Cor Àkan i 
Xamfrà. Els Premis Francesc Candel van ser creats per la Fundació Carulla amb la 
finalitat de reconèixer i difondre les bones pràctiques en l'àmbit de la integració dels 
ciutadans catalans d'origen immigrant. Són cinc premis dotats amb 3.000 euros cadascun. 
L'acte de lliurament de dilluns comptarà amb la presència de Montserrat Carulla, 
presidenta de la Fundació Carulla, i Xavier Bosch, director general per a la Immigració 
del Departament de Benestar i Família. En nom dels premiats parlarà Rita Grané, de la 
Coordinadora Mentoria Social- Punt de Referència. 

El taller d'inserció laboral de les oblates, premi Francesc Candel 2015 

http://www.llocdeladona.org/
http://donakolors.cat/
http://www.catalunyareligio.cat/ca/recullnotices/29-10-2014/projectes-cor-kan-xamfr-premis-francesc-candel-201-63683
http://www.fundaciocarulla.cat/ca/premis-francesc-candel/bases
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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   
 

  

 L’encíclica 
LAUDATO SI del 
papa Francesc: 

crida i repte a la 
vida religiosa”  

a càrrec de  Lloc Torcal 
 
 

 
Lluc Torcal va néixer a Sant Cugat del 
Vallès el dia 5 d'octubre de 1971. 
L'agost de 1995 va entrar al Monestir 
de Poblet, on el dia 26 de gener de 
1996 va rebre l'hàbit de novici. Un any 
més tard va fer la seva professió 

simple i el dia 11 de juliol de l'any jubilar 2000, la professió solemne davant de l'Abat, Josep Alegre 
i Vilas. Va ser ordenat de diaca el dia 8 de gener de 2006 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume 
Pujol i Balcells, i el 3 de juny de 2007 el va ordenar prevera. És llicenciat en Ciències Físiques per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (1994), Doctor en Filosofia per la Pontifícia Universitat 
Gregoriana de Roma (2013) i batxiller en Teologia per la Pontifícia Universitat de Sant Tomàs 
d'Aquino "Angelicum" (2004). 
Ha estat escollit Secretari General del Capítol General, del Consell de l’Abat General i del Sínode 
de l'Orde Cistercenc per deu anys, del 2005 al 2015. Des del dia 25 de novembre de 2007 és el 
Prior del Monestir de Poblet càrrec que seguirà mantenint compatibilitzant-lo amb el de Procurador 
General de l’Orde Cistercenc. 
Tortal també és director acadèmic dels Cursos de Formació Monàstica del Col·legi Sant Bernat a 
Roma i és el cap d'estudis de l'Escolasticat del Monestir de Santa Maria de Poblet. Membre del 
projecte STOQ (Science, Theology and The Ontological Quest), en el marc del qual treballa en la 
interpretació filosòfica de la Mecànica Quàntica. Col·laborador de les revistes Poblet (on dirigeix la 
secció Les ciències i la fe cristiana), Liturgia y Espiritualidad, i Qüestions de Vida Cristiana i ha 
publicat alguns articles de caràcter científic en els volums de la sèrie STOQ. És president del 
PNIN (Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet). 
 

  

Data: 28 de novembre de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. Sessió matinal 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com (nom, cognoms i congregació) 
Pas 2 - Aportació 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

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

 

P. Lluc Torcal, prior de la comunitat del monestir de Poblet 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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XI Jornada del Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans i dels 
Equips de Pastoral Política i Comunicació  
Data: 14 de novembre 2015 

Et recordem que la inscripció a la XI Jornada del Grup Sant 
Jordi finalitza el proper dilluns. Per inscriure’t només has de 
clicar a sobre de la paraula INSCRIPCIÓ (en color blau i en 
majúscules) i a continuació s’obrirà un formulari. Un cop 
emplenats els camps, s’ha de clicar a sobre del botó ENVIA 
(SUBMIT) i posteriorment ha d’aparèixer el missatge “S’ha 
registrat la vostra resposta”. Tota vegada que alguna 
inscripció no s’ha registrat correctament, i per tal de poder 
organitzar els detalls del dinar i de la sala, et demanem que si 
et vas apuntar la setmana passada enviïs un correu a 
aquesta adreça, amb l’opció de respondre, confirmant la teva 
inscripció. 

 

Programa 

 
09:00  Inscripció i acolliment. 
  

09:30  Inauguració de la Jornada 

 Benvinguda per part del president del Grup Sant Jordi, Josep Vaquer. 

 Inauguració oficial de la X Jornada.  
  

10:10 Motivacions i sentit de la jornada, per part de Josep Maria Puigjaner, escriptor, 
teòleg i periodista, del Grup Sant Jordi.  

  

10:30 Primera ponència titulada “Aspectes de l’Islam Contemporani: desafiaments a 
la diversitat cultural i al pluralisme religiós”, a càrrec de Justo Lacunza, 
missioner pare blanc navarrès, ex president del Pontifici Institut de la Santa Seu 
d'Estudis Àrabs i Islàmics. Investigador de l'Islam. 

 

11:30 Descans. Café.  
 

12:00 Segona ponència titulada “El Pròxim Orient Cristià. Lloc de diàleg i sofriment”, 
a càrrec de Manuel Nin, monjo de Montserrat, rector del Pontifici Col·legi Grec. 
Arximandrita de la diòcesi d'Akko, Haifa, Nazaret i tota la Galilea. 

 

13:00  Debat obert. Diàleg.  
 

14:00  Final de la sessió del matí. 
  Dinar. 
 

16:00 Taula rodona moderada per Meritxell Ruiz, directora general d’Atenció a la Família 
i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament.  Participaran: 
  Dolors Bramon, doctora en Filosofia i Lletres i en Geografia i Història. 

Professora de Filologia Semítica. Experta en temes islàmics. 
 Daniel Giralt-Miracle, filòsof, professor. Ex director del MACBA i l'Espai Gaudí. 

Membre del Consell Assessor per a la Llibertat Religiosa. 
 Mohamed Halhoul, secretari general de la Federació Consell Islàmic de 

Catalunya i vicepresident del Grup de Treball Estable de les Religions (GTER). 
 

17:30  Diàleg obert. 
 

18:30 Reflexions finals de clausura, per part de Carles Armengol, del Grup Sant Jordi. 
 

18:45  Comiat. 

Grup Sant Jordi: “Religions, sensatesa i llibertat” 

https://docs.google.com/forms/d/1kOUILTsPRQRx1mPFm6WvzIHHyN4pdKcJdhxrYVf72NU/viewform
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Aquest recés: Cap a la pau interior proposa un camí per trobar la pau interior a través del: 
silenci i paraula; música i dansa; serenitat, moviment i pau; oració, solitud i companyia; 
escriptura i pintura; dieta vegetariana i contacte amb la naturalesa. 
Sota la guia de Hidelgarda de Bingen, una dona del segle XII que va trencar tots els 
esquemes, avançant-se a la nostra visió global i unitària de la persona (microcosmos) i de 
l’univers (macrocosmos). 
Aquest recés: Cap a la pau interior proposa un camí per trobar la pau interior a través del: 
silenci i paraula; música i dansa; serenitat, moviment i pau; oració, solitud i companyia; 
escriptura i pintura; dieta vegetariana i contacte amb la naturalesa. 
Sota la guia de Hidelgarda de Bingen, una dona del segle XII que va trencar tots els 
esquemes, avançant-se a la nostra visió global i unitària de la persona (microcosmos) i de 
l’univers (macrocosmos). 
El nombre de places està limitat a 20 persones. 

S’aconsella portar roba cómoda. 

Lloc: 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
C/ Dolors Monserdà 31 
08017 Barcelona 
Telèfon: 93 203 89 15  

Dates: 14 de novembre 

Horari: Dia 14:  10 a 20 h. 

Dirigir per: 
Mª Dolores i Roser,  
monges de la comunitat de sant Pere. 

Allotjament: 
La hostatgeria del monestir ofereix als participants la possibilitat de menjar. 

Preu: 
Matrícula: 25 €. 
Dinar: 12 € 

Inscripció: 

A  la pàgina web: www.culturabenedictines.es 

Cartell: Hildegarda_2015_cat | Horari_Cat_2015 

Recés: Cap a la pau interior 
Trobar la pau pel camí de la quietud del cor i de la ment 

http://www.culturabenedictines.es/
http://www.culturabenedictines.es/wp-content/archivos/Hildegarda_2015_cat-101.pdf
http://www.culturabenedictines.es/wp-content/archivos/Horari_Cat_20511.pdf


  
 

    27 | 33 

 
  

 
XXII Jornada de Religioses i Religiosos en 
barris obrers i populars 
 
Dissabte, 21 de novembre de 2015  
Seminari Conciliar de Barcelona  
c. Diputació, 231 

 
Germanes i germans,  
 
Un any més us convoquem a la nostra, la 
vostra, XXII Jornada de Religioses i 
Religiosos en barris obrers i populars de les 
diòcesis amb seu a Catalunya.  
Enguany volem situar-nos en l’Any de la Vida 

Consagrada i l’inici de l’Any de la Misericòrdia. Volem 
aprofundir en el sentit del profetisme en les religioses i religiosos del món obrer. La po-
bresa, l'obediència i la castedat són vots que defineixen clarament una opció i en el 
nostre cas molt encarnada en el món obrer i les persones més empobrides.  
Volem treballar aquest any entorn els consells evangèlics que ens ajudin a 
fonamentar la nostra opció: la nostra Vida Consagrada, què diu en el món d’avui? Quin 
paper juguen els nostres vots evangèlics en la societat actual? Sent consagrades de Déu, 
on és Déu per nos-altres? Com som llavors i benaurances? I pensar en quins reptes ens 
planteja.  

 
Abraçar el futur amb esperança. Coneixem les dificultats que afronta la vida consagrada 
en les seves diverses formes: la disminució de vocacions i l'envelliment, sobretot en el 
món occidental, els problemes econòmics com a conseqüència de la greu crisi financera 
mundial, els reptes de la internacionalitat i la globalització, les insídies del relativisme, la 
marginació i la irrellevància social ... Precisament en aquestes incerteses, que com-partim 
amb molts dels nostres contemporanis, s'aixeca la nostra esperan-ça, fruit de la fe en el 
Senyor de la història, que segueix repetint: «No tinguis por, que jo estic amb tu » ( Jr 1,8 )  
L'Any de la Vida Consagrada ens interpel·la sobre la fidelitat a la missió que se'ns ha 
confiat. Els nostres ministeris, les nostres obres, les nostres presències, responen al que 
l'Esperit ha demanat als nostres fundadors, són adequats per abordar la seva finalitat en 
la societat i en l'Església d'avui?  

La vida consagrada avui: una perspectiva trinitària 
Teresa Forcades i Vila, metgessa i teòloga 
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Carta Apostòlica del Papa Francesc a totes les persones consagrades amb ocasió de 
l’Any de la Vida Consagrada  
Des de la Coordinadora de Religioses i Religiosos en el món obrer i popular, i 
conjuntament amb la Unió de Religiosos de Catalunya (URC), novament us tornem a 
convidar, el proper 21 de novembre de 2015, a participar d’una Jornada que vol ser una 
experiència de forma-ció, convivència i comunió eclesial. Un espai privilegiat per plantejar-
nos grans qüestions de la vida consagrada enmig de l’Església i la societat actual.  
Us esperem a totes i tots!!  
 
Coordinadora de Religiosos i Religioses de barris i ambients populars 

09:30h Acolliment  
10:00h Benvinguda i presentació Pregària  
10:30h Ponència “Vida Consagrada: una opció trinitària”  
11:30h Aclariments  
12:00h Descans  
12:30h Taula de testimonis “La vida consagrada des d’una mirada laica”  
13:30h Eucaristia  
14:30h Dinar, cafè i sobretaula  
Comiat 

Per inscriure’s a la Jornada dirigiu-vos  
Secretaria de Pastoral Obrera  
Telf. 933 011 568  
pastoralobrera@arqbcn.cat  
Data límit d’inscripció, 19 de novembre  
Cal portar el dinar (podrem utilitzar el menjador)  
L’aportació a la Jornada serà de 3€ 
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XII Mostra de Cinema Espiritual, 
organitzada per la Generalitat de 
Catalunya a través de la Direcció 
General d'Afers Religiosos, amb la 
col·laboració de la Filmoteca de 
Catalunya, l’Obra Social "la Caixa" i 
SIGNIS (Associació Catòlica Mundial 
per a la Comunicació), entre altres 
organismes i entitats religioses. 
  
Nascuda com una de les primeres 
antologies contemporànies del 
cinema espiritual amb caràcter 
internacional, la nova edició amplia la 
seva presència al territori català 

incorporant com a seus –a més de Barcelona– Girona, Lleida i Tarragona. Amb el desig 
d'oferir al públic una visió dels films més importants acabats d’estrenar o que s’estrenaran 
aviat, la Mostra presenta una completa programació de pel·lícules sobre el fet religiós, les 
diverses religions i la dimensió espiritual, així com el seu lloc en les societats 
democràtiques. Tot això es complementa amb diferents ponents que analitzaran tant la 
pel·lícula com les qüestions espirituals implicades, per tal de convidar el públic a una 
reflexió en profunditat.  
      
Al web de la Direcció General ja s’ha publicada la informació:   
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya 
El programa general de la Mostra, amb la informació de totes les pel·lícules i horaris 
Els programes de les pel·lícules que es projectaran a Girona, Lleida i Tarragona 
  

La Direcció General d'Afers Religiosos organitza la XII Mostra de 
Cinema Espiritual de Catalunya 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya
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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 

 

La informació sobre el desenvolupament i continguts d’aquesta asswemblea serà 
publicada en el proper Horeb. Ara només avancem la Junta Directiva elegida anit. 

  

 

 
 
 
 

2015
2 

Assemblea general de l’Associació Cintra 

ACTA 
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Perfil del nou secretari general 
adjunt, Miquel Mateo  
Miquel Mateo García, nou 
Secretari General Adjunt de la 
FECC en substitució de Carles 
Armengol, té 55 anys, està casat i 
és pare de dos fills. Va estudiar la 
primària i la secundària a l’Escola 
Pia Sant Antoni i és Llicenciat en 
Geografia i Història per la 
Universitat de Barcelona (UB) i en 
Dret per la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). És advocat en 
exercici.  
Miquel Mateo ha estat el 
responsable de l’Àrea 
Administrativa i Laboral, 
Organització Escolar i Relacions 
amb l’Administració de l’Equip de 
Gestió de l’Escola Pia de 
Catalunya. També ha exercit la 
docència com a professor titular de 
batxillerat i cicles formatius a 

l’Escola Pia Sant Antoni i, uns anys més tard, a l’Escola Pia Nostra Senyora, de 
Barcelona.  
L’any 2007 esdevé Responsable de l’Àrea Jurídica de la FECC, i des del 2008, assumeix 
la presidència de la Mesa Negociadora i de la Comissió Paritària del Conveni Col·lectiu 
d’Ensenyament Privat de Catalunya.  
Mateo és altrament coautor del llibre de text de Geografia per a batxillerat (Ed. Ecir) i autor 
de l’obra La responsabilidad de los Titulares de los centros docentes por los daños 
causados por sus alumnos. Treball de Dret Civil. UOC.  
Actualment és Patró i Secretari de la Fundació Narcís Jubany i forma part dels Consells 
Escolars de l’Escola Pia de Sant Antoni (Barcelona) i Verge de la Salut (Sant Feliu de 
Llobregat), així com membre de la Comissió d’Escolarització de Barcelona.  
 
Benvingut a la nova responsabilitat  
Arribes a la secretaria general adjunta amb un bagatge professional que fa preveure un 
exercici reeixit de la nova responsabilitat. No comences de zero. Darrera queda la 
constitució de l’assessoria jurídica de la FECC i el seu funcionament durant els darrers 
anys, també les classes i les activitats de gestió a l’Escola Pia en l’etapa anterior. Un 
recorregut professional reconegut que avala la persona i l’accés a la nova responsabilitat. 
No ets nouvingut ni per a la tasca a desenvolupar, ni per a les escoles i les persones del 
sector que s’han de beneficiar del teu treball.  
En el nostre àmbit d’actuació, els reptes se succeeixen. És un sector amb molta vida en el 
qual repercuteix l’economia, la demografia, la política, els mitjans de comunicació, les 
noves tecnologies, els corrents de pensament... Convé estar atents per cercar i formular 
propostes, per dotar de capacitat de resposta les escoles, els titulars i els directors, el 
professorat i el personal d’administració i serveis i els pares de família. Fer-ho amb 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 573 [2.11.2015] 
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eficàcia i amb fidelitat als principis evangèlics de respecte, estimació i servei eficaç a les 
persones i a les escoles és el que esperem de tu.  
Benvingut, Miquel, a la nova responsabilitat!  
Enric Puig Jofra, Secretari General de la FECC  
 
Salutació de Miquel Mateo  
Les meves primeres paraules són de gratitud. Envers el Patronat de la Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya per la confiança que ha dipositat en mi, i que accentua el sentit de 
responsabilitat que sempre he tingut vers el nostre sector. També per als i les 
professionals amb qui he compartit i comparteixo feina i que fan de les escoles una 
comunitat de vida. I per al meu predecessor, Carles Armengol, que ha estat un 
company respectuós, amable, incisiu i magistral.  
Emprenc aquest nou compromís ple de confiança i de voluntat de servei. Des dels meus 
inicis professionals, el món escolar ha estat el referent continu, on he desenvolupat 
tasques de gestió, docència, institucionals, jurídiques... Durant molt de temps a l’Escola 
Pia i, aquests darrers nou anys, a la FECC, com a responsable de l’Àrea Jurídica -tasca 
específica en la qual continuaré- que m’han permès compartir i afrontar amb vosaltres les 
preocupacions i realitzacions, inquietuds i èxits propis d’un sector tant ple de vitalitat com 
és el nostre.  
Des de la responsabilitat que ara em pertoca exercir, em poso a la vostra disposició. Els 
temps que vindran representaran nous reptes per a les escoles en general i per a les 
concertades en particular. Però no hem conegut altres desafiaments? I els hem sabut 
afrontar amb saviesa, fe, prudència i energia, que ens ha permès madurar al llarg de la 
nostra història. Al vostre costat, i des de la Fundació, treballaré perquè l’Escola Cristiana 
continuï essent, des del missatge que neix de l’Evangeli, el referent educatiu que dóna 
sentit últim a la nostra missió.  
Benvolguts, benvolgudes, rebeu una cordial salutació, i pel camí ens trobarem. 
  
 
 
 

 

Signes dels temps a TV3: “Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu” 
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L'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu ha rebut el Premi Princesa d'Astúries de la 
Concòrdia 2015. Aquest orde religiós fundat al segle XVI treballa en l’atenció hospitalària, 
la gent gran, la salut mental, les persones sense llar, la recerca mèdica i la docència. 
“Signes dels temps” entrevista Joaquim Erra, superior de la comunitat d'Esplugues de 
Llobregat i membre de la junta de govern provincial 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre el Camí Ignasià, una ruta espiritual entre Loiola i Manresa seguint les 
passes de Sant Ignasi. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Palau-solità, Vallès Occidental. 
.  

 

Data: 8 de novembre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

    NOVEMBRE | 2015 
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 

 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

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

	Commemoració especial dels 50 aniversari de “Perfectae caritatis”
	L’Aula Magna del’Ateneu Universitari Sant Pacià plena de gom a gom
	El Sínode de la Família des de dins
	Taula Rodona: Cóm anunciar la Bona Noticia als Exclosos?
	Pensar amb esperança
	32 Premi Internacional Alfonso Comín per a Viqui Molins
	El taller d'inserció laboral de les oblates, premi Francesc Candel 2015
	P. Lluc Torcal, prior de la comunitat del monestir de Poblet
	Grup Sant Jordi: “Religions, sensatesa i llibertat”
	Recés: Cap a la pau interior
	La vida consagrada avui: una perspectiva trinitària
	La Direcció General d'Afers Religiosos organitza la XII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
	Assemblea general de l’Associació Cintra
	Fundació de l’Escola Cristiana informa
	Signes dels temps a TV3: “Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu”
	Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016
	Contacta amb nosaltres

