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 L’encíclica LAUDATO SI del papa Francesc: 

crida i repte a la vida religiosa”  

a càrrec de  Lluc 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).  

Barcelona, 19 de novembre de 2015                                                                           ANY VIII. núm.       

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

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


  
 

    2 | 21 

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 LT 

 

 
 
(Jordi Llisterri-CR 18/11/2015) "Hi ha molta gent que no serà reconeguda, perquè no té 
l'instrument que jo tinc: la paraula". Així expressava la teresiana Viqui 
Molinsl'agraïment per rebre el Premi Internacional Alfons Comín. El lliurament es va 
fer aquest dimarts al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. 

"Quants nens han mort entre els refugiats i només un ha commogut a la societat 
internacional", es preguntava Molins per remarcar la força que té la capacitat d'accedir 
a les tribunes que generen opinió i mouen consciències; la força de la paraula. Creu 
que aquest és el seu mèrit i unes de les coincidències amb Alfons Comín. 

Mort prematurament el 1980, Comín va ser l'exponent d'un diàleg entre cristianisme i 
marxisme que provenia del seu fort compromís social. En aquell època, Molins estava 
centrada en el món de les lletres i no va ser fins uns anys després que tornant de 
Nicaragua es va bolcar en l'acompanyament de presos, malats i transeünts dels barris 
més degradats de Barcelona. "Amb una educació i una procedència social semblant 
van emprendre camins molt diferents", deia Viqui Molins, però tots van poder 
experimentar "el valor de la paraula". L'accés intel·lectual a Mounier, Merton, de 
Foucauld, Teilhard de Chardin..., són alguns dels noms que va citar Molins, que donen 
la base per formular i difondre la presència pública dels exclosos. 

En l'acte a l'Ajuntament Molins va agrair aquest nou premi, que arriba pocs mesos 
després del doctorat Honoris Causa de la Universitat Ramon Llull. Entre la gent a qui 
es va adreçar, destaca la salutació al nou arquebisbe de Barcelona, Juan José 
Omella, en espera de la seva entrada a Barcelona: "malgrat que el sistema de 
nomenaments no ens agrada, Francesc es ha portat un prelat amb el seu tarannà". Va 
remarcar la demanada d'Omella de fer "un front comú contra la pobresa". "Això 
m'agrada", deia. 

També va recordar la figura de Santa Teresa, referent de la seva espiritualitat 
teresiana. Molins se sent identificada en la santa que parla "d'allò poquet que puc fer". 
Un to modest que va marcar el discurs en el que no volia reconèixer "cap mèrit meu" i 
en el que va dedicar el premi "als qui ajuden anònimament". Sobretot, impressionada 
per la llarga llista de figures internacionals que la precedeix en la 32ena edició del 
premi. [Text íntegre del discurs] 

La senyora de la neteja 

L'acte al Saló de Cent va estar presidit l'alcadessa Ada Colau i, entre altres 
representants institucionals, l'exalcalde Xavier Trias. Colau va expressar per 
experiència pròpia que "el compromís social és molt dur, però també té moltes 
recompenses".  En començar, també es va recordar les víctimes de tots els conflictes 
armats. 

El director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, va fer la glossa de 
la premiada, després que la viuda d'Alfons Comín, Maria Lluïsa Oliveras, lliurés el 
guardó. Busquets va parlar d'un reconeixement "a la persona i a les causes que 

Viqui Molins, premi internacional Alfons Comín 

mailto:urc.info@gmail.com
http://www.catalunyareligio.cat/blog/la-m-stica-del-carrer
http://www.catalunyareligio.cat/blog/la-m-stica-del-carrer
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/victoria-molins-premi-internacional-alfonso-comin
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/estimar-mai-no-es-un-fracas-llico-viqui-molins-en
http://www.fdacomin.org/cat/05premi.php
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/discurs_viqui_molins_lliurament_premi_alfons_comin.pdf
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representa". Per això, va inserir el fidel retrat de Viqui Molins enmig de la denúncia de 
les desigualts en un país on "l'exclusió no és nova", encara que s'hagi accentuat 
durant la crisi. 

Per Busquets, Molins és la millor mostra d'allò que no poden aportar les institucions o 
les entitats que treballen contra l'exclusió social: "la gran aportació que fa la Viqui és 
aturar-se en la persona i humanitzar la seva realitat des de la calidesa".  Una persona 
que "es mou molt però no és només activisme". És la monja, la germana, "d'aquella 
gent que queda amagada entre les estadístiques". Amb actituds com la proximitat o la 
fidelitat a les persones, Molins fa que "les persones se sentin reconegudes i estimades 
per algú". 

Com sempre, els amics i la família teresiana  de Molins que omplien la sala van donar 
un to més informal i senzill a l'acte. Persones que no acostumen a anar a gaires actes 
oficials. En sortir, una de les amigues de la gran família de Viqui Molins exclamava 
amb simpatia: "Que grande es el Ayuntamiento. La señora de la limpeza cobrará un 
dineral!". Pocs entren als palaus pensant amb la feinada de les persones que els han 
de netejar.  

Vegeu www.catalunyareligio.cat: 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/alfons-comin-viqui-molins-conflueixen-en-
valor 

 

Discurs en el lliurament del premi Alfonso Comín 
 

1. 
Vull començar amb tota senzillesa saludant  amb un afecte especial des del meu 

lloc de ciutadana barcelonina a la Senyora Ada Colau a la que coneixia, està clar, des de 
feia temps, admirant la seva postura activista en favor dels que pateixen els 
desnonaments, a totes les autoritats que m’acompanyen, a les quals conec i estimo com 
estimo la meva terra catalana. 

Però, permeteu-me que saludi d’una manera molt especial a una família que acaba 
d’endinsar-se en el meu cor des de fa uns mesos: em refereixo, està clar, a la Senyora 
Maria Lluïsa Oliveres, viuda de Comín, a la seva filla Maria i els seus germans que han 
pensat en aquesta monja anònima i això si, enamorada de la humanitat, i han copsat que, 
en una tasca senzilla i quotidiana, com és estimar i estar al costat i del costat dels més 
desfavorits, sense fer cap cosa extraordinària ni cridanera, es pot fer país i, també, des de 
la meva visió, del Regne de Déu a la terra.  

I ara una confessió humil: Està clar que sabia qui era Alfonso Comín, però ignorava 
la transcendència d’aquest premi. És per això que quan m’ho va comunicar la Senyora 
Maria Lluïsa  Oliveres, vaig anar ràpidament a Internet i em vaig quedar bocabadada amb 
els noms dels premiats que em precedien. Però qui era jo per a què se m’atorgués un 
premi que abans havia estat lliurat a persones tan influents i meravelloses com un Nelson 
Madela o un Casaldàliga, Ignacio Ellacuria o Leonardo Boff, per exemple?  És per això 
que accepto i agraeixo aquest premi com ho fa l’infant que no pensa en mereixements -
perquè no en té- sinó en la bondat  d’aquell que l’hi dona. 

Vull enviar també des d’aquí una salutació plena de confiança i estimació al nou 
Bisbe destinat la Diòcesi de Barcelona. Malgrat que el sistema de nomenaments no ens 
acaba d’agradar per la manca de participació, estem agraïts al Papa Francesc perquè ha 
sabut enviar-nos un prelat del seu tarannà que, estic segura que sabrà introduir-se ben 
aviat en la nostra idiosincràsia i en la nostra cultura, i sobre tot, per l’esperança que ens 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/alfons-comin-viqui-molins-conflueixen-en-valor
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/alfons-comin-viqui-molins-conflueixen-en-valor
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han donat les seves paraules de salutació en la carta que ha dirigit a la Diòcesi: “La 
primera cosa que tractaré de fer és conèixer-vos, apropar-me a tots vosaltres per tal de 
poder fer meus els vostres goigs i els vostres sofriments, els vostres projectes i desitjos”, “ 
sento la necessitat de fer un front comú contra la pobresa”, “no vinc a imposar res, vinc a 
oferir-vos la meva amistat i a obrir-vos el meu cor, a compartir allò que ha configurat la 
meva vida de creient i de pastor de l’Església”. 

 
I ara permeteu-me dedicar el meu discurs al veritable protagonista d’aquest premi 

que avui se’m lliure: Alfonso Comín.  He passat hores llegint la seva biografia, les seves 
actuacions i, sobre tot els seus missatges. Haig de confessar que la seva vida d’activista 
va coincidir amb un temps una mica diferent per a mi i per a molts dels religiosos que ara 
pentinem canes i que vivíem relativament d’esquena als problemes polítics i a vegades 
fins i tot socials que ens envoltaven. Malgrat (que) l’Alfonso va néixer només tres anys 
abans que jo, i que la seva infantesa a Barcelona va ser socialment semblant a la meva 
en educació i formació, durant la joventut i al començament de l’edat madura vam 
emprendre camins diferents.  Als 19  anys entrava jo en un Noviciat d’aquella època i 
d’aquell tipus de formació propera al nacionalcatolicisme, mentre l’Alfons entrava a 
treballar amb grups d’esquerra universitària, que oferien un espai de militància socialista 
als cristians més progressistes. Potser això ens allunyava, però la seva espiritualitat 
estava propera en moltes coses a la meva, que ja apuntava formes del que seria més tard 
el leit motiv de la meva vida. Pel que feia a L’Alfonso es tracta d’una espiritualitat basada 
en la contemplació i el testimoni en mig dels pobres, gràcies al seu contacte amb el P. 
Foucauld. És des de les hores que la seva vida anirà per camins de simplicitat i pobresa. 
També de compromís i de risc. 

I els anys següents, mentre jo em dedicava a estudiar Filosofia i Lletres en la 
Universitat Central de Barcelona, i després durant molts anys a donar classes de Filosofia 
i Literatura en col·legis  de la Companyia de Santa Teresa, a Valencia i a Madrid, on em 
van destinar, l’Alfons  vivia la seva activitat política i compromesa  de la que jo estava ben 
lluny.  

Només quan, els últims anys de la Dictadura  i els primers de la Democràcia, una 
de les meves germanes, -de sang, no de congregació-  des de Barcelona, m’enviava 
notícies, anava començant a veure el que jo m’estava perdent, sense entendre-ho massa, 
envoltada, per altres opcions de vida com estava. Aquesta germana meva militava en 
Cristians pel socialisme i em parlava de tot això que confesso estava lluny de la meva 
visió del moment. 

  
 Però ara m’adono que ja en aquell temps hi havia alguna cosa que em fa entendre 

i agrair el fet de que Déu hagi posat en el meu camí i a les meves velleses, aquesta figura 
senyera de la nostra història catalana: el compromís amb la justícia i més concretament 
per tot l’humà, i la incursió en el món cultural, educatiu  i editorial. En definitiva, el valor de 
la paraula com instrument del pensament  i la humanització. Sense poder comparar, per 
suposat, la ingent tasca que ell va fer, amb la meva insignificant aportació a aquest mon 
de la cultura i del humanisme. Compartia també amb ell, però, lectures que també a mi 
em van marcar. Entre d’altres, la de Emmanuel Mounier, Thomas Merton, el Pare 
Foucauld, Teilhard de Chardin, Machado, Unamuno, Miguel Hernández..., etc. 
A l’hora d’agrair tot el que la lectura d’Alfonso Comín i el seu coneixement m’ha aportat en 
aquests moments de la meva vida, quan a prop dels vuitanta anys tot es veu amb una 
serenor i una saviesa que només el temps et concedeix, i quan la capacitat de síntesis és 
més gran, em quedo amb la frase pronunciada pel meu professor, el poeta José Ma. 
Valverde, per a definir a l’Alfonso Comín: “La seva fe cristiana es fonia amb la seva fe en 
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l’home: per això ell no va trobar cap problema en l’antítesi de cristianisme i humanisme 
marxista”.  

Durant la meva joventut vaig créixer amb l’horror al marxisme identificat sempre 
amb la seva opció política del comunisme aplicat a determinats llocs i moments històrics. 
Més tard vaig comprendre que només pot fer la síntesis de dos contraris el que arriba a 
entendre l’ésser humà amb els ulls de qui l’ha creat. Amb la mirada neta del que ha fet 
una opció per l’home des de l’EvangeliI a l’hora d’escollir entre la lletania de les 
preferències que va manifestar l’Alfonso Comin, em quedo amb aquestes: 

No el poder, sinó la humilitat 
No la submissió cega, sinó la obediència conscient 
No la lletra sinó l’esperit 
No el tractat sinó la poesia 
No el jutjar, sinó el comprendre 
No la sentència sinó la misericòrdia 
No el  individualisme, sinó la comunió 

I, per últim, i per no allargar-me en aquest punt, em sento plenament identificada en 
aquestes paraules que Alfonso Comín escrivia en 1979: “Els homes, en profunditat, es 
divideixen entre els qui creuen en l’home, en la possibilitat de transformar la societat i 
construir-ne una de nova i els qui no creuen en l’home. Hi ha ateus que no creuen en 
l’home i molts cristians que ocupen les nostres esglésies tampoc no hi creuen. El cristià 
que no creu en l’home, no pot creure en Déu, l’Evangeli ho diu de manera contundent” . 

 
2.  
 

Deixo ara el capítol d’agraïment al titular d’aquest premi per passar a expressar els 
sentiments que em suggereix aquest lliurament que avui feu a la meva insignificant 
persona i en aquest moment de la meva vida.  

Començo amb una coincidència que m’agrada qualificar de providencial com tot el 
que ens passa a la vida des d’una visió de fe.  

Quan em vaig avocar -com he dit abans- a les pàgines de Google, no m’ho podia 
creure el que vaig constatar: que el primer premi que va donar  la Fundació Alfonso 
Comín va ser al poble de Nicaragua en la persona de Miguel d’Escoto.   

Nicaragua, ho he dit ja moltes vegades,  és una fita imprescindible per a la meva 
vida actual. I és que només acostant-nos a la pobresa, copsant la injustícia, s’entén 
l’Evangeli en tota la seva veritat.  I un any després d’aquest primer premi Alfons Comín, al 
1985, la meva experiència d’uns mesos a Nicaragua va ser el punt d’inflexió que em va 
portar a una nova vida, responent a la crida interior que vaig sentir amb claredat.  
Deixant de banda el moment històric i polític que es vivia en aquell país, després 
d’enderrocar una dictadura, dues coses van cridar la meva atenció i em van despertar a 
unes realitats que només coneixia de lluny... Per una banda, la força d’un poble unit en la 
lluita contra la dictadura i la injustícia, i per una altra, el veure de ben a prop els resultats 
d’aquestes injustícies en les persones més pobres, esclaves dels amos, mentre admirava 
en les seves pobreses una grandesa d’ànim, una bonhomia i uns valors humans que no 
veia des de feia temps... I aquelles dues Esglésies em van fer prendre postura: una 
església més a prop dels poderosos, i una altre més evangèlica, alliberadora i 
compromesa fins al martiri. 

En tornar a Barcelona tenia molt clar el que demanaria als meus superiors: volia 
estar a prop dels que normalment estan lluny. Volia anar a l’encontre dels  que mai 
vindrien a nosaltres.  

Fa uns dies un prelat de l’Església -vull creure que sense adonar-se ben bé del que 
deia- va escandalitzar amb una de les seves afirmacions: que ell no veia tanta pobresa 
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pels nostres carrers com la que deia Càritas... No el culpo de que no veia, perquè des de 
dalt no es veu el que està a baix.  Jesús hagués pogut estar en el Sanedrí per influir entre 
la élite cultural i religiosa del seu temps, però va escollir estar a baix, entre la gent. Va 
anar pels camins i les fronteres dels leprosos, els cecs, els pobres, les prostitutes i els 
oprimits pels poderosos... I a prop si que es veu la misèria per a tenir misericòrdia amb 
ella.  

Jo, al tornar de Nicaragua, ho vaig tenir clar. Fins a les hores estava feliç en el món 
en el qual em movia, no puc negar que la cultura i la formació m’encisen. Però Déu 
m’havia parlat pels esdeveniments i vaig sentir allò que Teresa de Jesús descriu tan bé en 
el seu llibre del Camino de Perfección. “Por aquel tiempo llegaron a mi noticia los daños 
de Francia... lloraba con el Señor y le suplicaba remediase tanto mal. Y como me vi mujer 
y ruin y, en fin, imposibilitada de aprovechar en lo que yo quisiera en el ser servicio del 
Señor, determiné a hacer eso poquito que era en mí… “  

Faig meva aquesta expressió de allò poquet que jo puc fer, perquè la realitat de la 
meva tasca no es pot comptabilitzar en estadístiques, en obres que quedin per a la 
prosperitat, ni enriqueixin al mon. Només valorant el que és la persona humana “i la seva 
gran dignitat” que diria també Teresa de Àvila, es pot entendre el que és estar al costat de 
les persones que ho necessiten simplement estimant-les i fer que es sentin estimades i 
valorades.  
Ara, 30 anys després de la meva estada a Nicaragua i el meu canvi de vida,  aquest premi 
és una confirmació no de cap mèrit meu, que sincerament no considero que el tinc, sinó 
de la gràcia immensa que Déu em va concedir al acostar-me a un món que em va fer 
entendre molt més clarament l’ humanisme cristià, que tots els llibres que havia llegit en la 
meva joventut i que havien enriquit el meu món intel·lectual.  

Això per una banda, i per una altra, haig de reconèixer que diu molt d’aquesta 
fundació el saber valorar una tasca anònima  y  tan poc valuosa en termes numèrics o 
d’eficàcia com el que jo i moltes altres persones fem dia rere dia.  

Seria una gran desconeixedora de la veritat si no estigués segura que n’hi ha molta 
gent que mereixeria aquest reconeixement i mai els serà lliurat cap premi. La seva vida ja, 
per si sola, ho és un de premi. Però no han estat coneguts o reconeguts sense aquest 
vehicle poderós de la paraula que pot ser el instrument que faci visible allò que ningú veu 
si no ho manifestem. No en va la paraula és el vehicle de la comunicació, per el qual jo 
estava preparada, i els mitjans de comunicació els que fan conèixer la paraula, el 
pensament i la realitat. Que sense ells, sembla no existir.  Un exemple molt recent: i aquí 
no es tracta de la paraula, sinó de la imatge que es un altre vehicle de la comunicació: 
quants nens anònims han mort entre immigrants i refugiats, i han estat reduïts a números 
o estadístiques, però només un ha causat impacte internacional: Aylan Kurdi, el nen de 3 
anys que fou trobat ofegat a una platja de Turquía... 

És per això que vull compartir aquest reconeixement amb moltes persones que dia 
rere dia son tan anònimes com ho sóc jo en la meva opció quotidiana, però no tenen la 
oportunitat de tocar els cors de molta gent amb la paraula. 

 
3. 
 

Vull també aprofitar aquests discurs en un lloc tan emblemàtic de la meva estimada 
Barcelona, per fer cinc cèntims del que els meus ulls veuen en la societat que m’envolta, 
allò que mai no voldria veure, i la utopia en la que hi crec. 

Molts anys a les fronteres d’una ciutat meravellosa, “perla del Mediterraneo”, com 
cantava en la meva joventut Jorge Sepúlveda, m’han descobert moltes coses que habitant 
en la part alta de la ciutat no es coneixen, i per tant, es pot viure d’esquena a la realitat 
més punyent.  
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No sé d’estadístiques, però conec famílies que mal viuen amb un sou o una paga 
que no arriba ni a cobrir les necessitats més bàsiques. La conseqüència d’aquesta 
situació  no és únicament qüestió de pobresa, sinó d’exclusió que sovint porta a la 
delinqüència o a la desesperació. 

No sé de pressuposts ni d’operacions financeres, però sé que les subvencions 
més necessàries, les que ajudarien no només a donar un plat per menjar, sinó la 
possibilitat d’ adquirir-lo pel propi treball, no arriben a causa de les retallades perquè  unes 
partides son més valorades que d’altres. 

No sé de bancs ni de crèdits, però conec famílies endeutades que mai 
recuperaran el seu habitatge perquè durant uns anys no han pogut pagar més que els 
interessos i no la possessió del que intentaven comprar amb els crèdits. 

No sé de problemes comercials, ni he tingut mai una botiga amb roba de marca o 
amb ulleres, o complements, però conec la situació  d’alguns africans arribats de lluny, 
després de un viatge d’anys i una travessia perillosa pel Mediterráneo, que d’alguna 
manera han de sobreviure, ja que s’han salvat del cementeri marítim...i carreguen cada 
matí uns llençols enganxats pels quatre cantons. 

No sé de política internacional, i ploro realment davant les imatges que els 
mitjans informatius ens pressenten en les fronteres espinoses dels països, però em 
planyo també per les fronteres invisibles de certes mentalitats tancades als problemes 
dels que no tenen més “delicte” que el d’ haver nascut en un lloc empobrit o arrabassat 
pels interessos personals o públics.   

No sé massa d’ecologia i dels problemes que es deriven de l’augment progressiu 
de deixalles no biodegradables, però cada dia veig més persones arrossegant carretons 
plens de deixalles i ferralla per portar-se a la butxaca les engrunes dels que s’enriquiran 
amb la seva mercaderia.  

No sé gens d’estratègies polítiques o militars, però ploro per totes les víctimes, 
dels països del primer mont, que coneixem al instant, i les que es repeteixen 
contínuament i ens passen desapercebudes, perquè no interessa que es sàpiga i fins i tot  
amaguen interessos que ens vergonyés reconèixer...  
 

Continuaria fent una llista tan llarga com realista, però no vull deixa de esplaiar-me 
en una utopia a la que tots voldríem arribar: 

Somio amb una  Barcelona, capital de Catalunya, on els interessos de tots, en 
especial dels que pateixen per manca de recursos, tinguessin un lloc actiu en la 
construcció de la societat. 

Somio amb una  ciutat que es preocupés més de crear riqueses per a tothom, que 
de presentar aparences  de gran capital, i competitiva per a uns quants. 

Somio una ciutat capaç de crear llocs de treball, la qual cosa comporta cuidar la 
petita i mitjana empresa, que faci del poble català aquell lloc industrial que va ser en altres 
temps, però amb la justícia social que al segle XXI escau. 

Somio una ciutat sense pisos vuits, convertits en pisos pastera, una ciutat on 
l’habitatge digne sigui una prioritat, com han treballat per aconseguir-ho plataformes del 
poble, de la base,  que tots hem conegut. 

Somio una ciutat catalana en la que l’acolliment faci que casa nostra sigui casa de 
tots –“si és que hi ha casa d’ algú”-, sense perdre la riquesa de les nostres arrels, la 
nostra llengua, la nostra història, els nostres valors  i la nostra llibertat. 

Somio una ciutat que doni una importància cabdal a l’educació i a la salut pública i 
que es manifesti en el seus pressuposts, perquè és des d’aquesta vessant de la persona 
humana, enriquida per la cultura integral, que serà possible una Barcelona  millor, una 
Catalunya millor i... un món millor. 
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I, per tot això, m’atreveixo a somiar amb una societat sense hipocresies com 
aquesta: que plora les víctimes sense pensar que ha contribuït, enriquint-se amb la venda 
d’armaments, i odia els joves que menyspreen  la seva vida per una causa integrista, 
sense pensar  que potser un primer mon ha engendrat aquestes postures.  

I finalment somio en una societat governada des dels interessos reals del poble 
i... -permeteu-me que tregui la meva vena d’enamorada de Jesús- que recordi de tant en 
tant aquelles paraules tan fortes del Mestre referint-se als governants... de la seva època, 
eh!: “«Ja sabeu que, en totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels 
seus súbdits com si en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el 
seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el 
vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots....» 

 
                           Moltes gràcies. 
 
 
10/11/2015 - IVICON 
Primer día de la XXII Asamblea General de CONFER 
 
Esta mañana ha comenzado la XXII Asamblea de CONFER, con la celebración de la 
Eucaristía presidida por Mons. Renzo Fratini, Nuncio de Su Santidad en España, 
acompañado por Mons. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza y presidente de 
la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada (CEVIC). 
Esta primera jornada de la Asamblea, después de los saludos de Mons. Fratini y Mons. 
Jiménez, el presidente de CONFER, P. Luis Ángel de las Heras, cmf, ha dirigido a los más 
de 350 asistentes unas palabras de acogida y presentación de la programación de estos 
tres días de rendición de cuentas, reflexión conjunta y confraternización. 

Para abrir el diálogo sobre el tema de la Asamblea –centrado en el lema “Yo estoy en 
medio de vosotros como el que sirve (Lc 22,27)”-, la hermana Marta García, nsc, ha 
presentado una ponencia sobre el servicio evangélico de la autoridad. 

Por la tarde, la junta directiva de CONFER, representada por su secretaria general, Julia 
García Monge, calasancia, ha presentado su memoria de actividades y su memoria 
económica. 

Para finalizar, el marista Emili Turú, cerró la jornada con su ponencia “La autoridad al 
servicio de la comunión y la misión”.     

Palabras del presidente Luis Ángel de las Heras, cmf en la inauguración de la 
XXII Asamblea General de CONFER 2015 
 
1. Saludos 
Un cordial saludo a D. Renzo Fratini, Nuncio de Su Santidad en España, que ha presidido 
la eucaristía de inauguración y nuevamente nos acompaña en este acontecimiento tan 
importante para la Iglesia y la vida consagrada que peregrina en estas tierras: la 
Asamblea General de CONFER. Gracias por su aprecio y cercanía. Por su mediación 
manifestamos al papa Francisco la fidelidad y el afecto de las personas consagradas a las 
que representamos, así como nuestra comunión y nuestra oración para que el Espíritu le 
ilumine, le fortalezca y le sostenga con la alegría de Cristo y del Evangelio de la 
Misericordia en la misión que el Señor le ha encomendado para bien de la Iglesia y de la 
humanidad. El papa Francisco pide que recemos por él. Lo hacemos ahora en unos 
instantes de silencio. 

Assemblea general de CONFER 

http://www.confer.es/328/activos/texto/wcnfr_pdf_4705-Gett6OXdOM2BJdpI.pdf
http://www.confer.es/328/activos/texto/wcnfr_pdf_4705-Gett6OXdOM2BJdpI.pdf
http://www.confer.es/373/activos/texto/wcnfr_pdf_4708-AAGwjpX0gwScRhYx.pdf
http://www.confer.es/373/activos/texto/wcnfr_pdf_4708-AAGwjpX0gwScRhYx.pdf
http://www.confer.es/249/activos/texto/wcnfr_pdf_4706-rxalNkUZWPGU4FKp.pdf
http://www.confer.es/249/activos/texto/wcnfr_pdf_4706-rxalNkUZWPGU4FKp.pdf
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Un recuerdo para Fray José Rodríguez Carballo, arzobispo secretario de la CIVCSVA, 
que finalmente no puede venir por problemas de agenda y para el Prefecto de la 
Congregación de IVCSVA, Cardenal Braz de Aviz, quien ya nos comunicó que no estaría 
aquí, pero sí en la inauguración del encuentro de consagrados jóvenes, D.m., el próximo 6 
de diciembre en Salamanca.  

Nuestra sincera gratitud al presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada 
(CEVIC), D. Vicente Jiménez Zamora, arzobispo de Zaragoza, por sus palabras y porque 
un año más asiste a toda la Asamblea. Saludamos igualment a todos los miembros de la 
Comisión, algunos de los cuales nos acompañan o acompañarán estos días: P. Eusebio 
Hernández, agustino recoleto, obispo de Tarazona, D. Francisco Cerro, obispo de Coria-
Cáceres, Fray Jesús Sanz, franciscano, arzobispo de Oviedo, D. Joaquín López de 
Andújar, obispo de Getafe y D. Manuel Sánchez Monge, obispo de Santander. 

A través de ellos también expresamos la comunión con todos nuestros pastores, los 
demás obispos de las Iglesias particulares donde las personas consagradas, religiosos y 
religiosas, con su presencia y su ministerio enriquecen la comunión eclesial. Mañana por 
la tarde nos saludará el Cardenal Blázquez, presidente de la CEE, quien demuestra con 
su presencia el interés por la vida consagrada. Antes, por la mañana, nos encontraremos 
con D. Carlos Osoro, vicepresidente de la CEE y arzobispo de Madrid, diócesis en la que 
celebramos nuestra Asamblea, quien quiere seguir mostrándonos su acogida y cercanía. 

Saludo a Dª Lourdes Grosso, misionera idente, directora del Secretariado de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consagrada. Dª Vicenta Estellés, obrera de la Cruz, recientemente 
elegida presidenta de la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) no puede 
asistir, pero vendrá mañana D. Lucio Arnáiz, Sacerdote del Prado, representando a esta 
Conferencia hermana.  

Saludo al P. Juan Carlos Pérez, SDB, salesiano, nuevo Presidente de Escuelas Católicas 
y a D. José María Alvira, SM, marianista, secretario general, que representan a tantos 
Institutos religiosos comprometidos en la escuela católica, plataforma inigualable e 
imprescindible de evangelización desde la libertad y el compromiso. Vamos unidos en 
muchos derroteros de vida consagrada y eclesial. Agradecemos igualmente su presencia 
al presidente y al secretario general de Cáritas Española, D. Rafael del Río y D. Sebastián 
Mora, que nos acompañan fielmente. Este año hemos seguido trabajando en varios 
frentes con ellos y hemos compartido voz a favor de los sin voz, especialmente 
inmigrantes y refugiados, junto a otras instituciones de la Iglesia. 

Me alegra mucho saludar a los ex-presidentes de CONFER desde la unificación en 1994. 
El P. Elías Royón, SJ, asistirá mañana. Los P.P. Ignacio Zabala, SM, y Alejandro 
Fernández, OdM, se encuentran hoy entre nosotros. Los PP. Jesús Lecea, SchP y José 
Félix Valderrábano, CMF, han agradecido la invitación, pero han excusado su asistencia 
al tiempo que envían saludos cordiales a esta Asamblea. 

Expresamos nuestra gratitud por su generosa y no siempre fácil dedicación a la CONFER 
a quienes han ejercido el servicio de presidentes, de vicepresidentas – Paloma Aguirre, 
Asunción Codes, Cecilia Barredo y Margarita Bofarull–, de secretarios/as generales. 
Gratitud que se extiende a los equipos que los acompañaron. Aquella sementera sigue 
produciendo en estos días buenos Frutos de unión y valientes desafíos de crecimiento. 

Un saludo cordial y agradecido al resto de invitados. Perdonad que no os nombre a todos. 
Sentíos afectuosamente acogidos en esta Asamblea que es vuestra. La más calurosa y 
fraterna bienvenida a vosotras y vosotros, superiores mayores, con quienes formamos 
esta XXII Asamblea General de CONFER, en especial a quienes asistís por primera vez. 
Gracias por vuestra numerosa participación que nos permite, un año más, constituir 
formalmente la Asamblea en primera convocatoria. Haced el favor de enviar a vuestros 
hermanos y hermanas un abrazo fraterno de esperanza, cercanía y comunión 
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intercongregacional y eclesial de parte de esta Asamblea en la que tenemos presentes a 
todos.  

Finalmente, permitidme un saludo cordial a las Religiosas del Amor de Dios, que nos 
acogen, a quienes son estrechos y fieles colaboradores de la tarea cotidiana de CONFER 
y a todo el personal de la sede, que se va renovando como veremos y ha trabajado con 
cariño y entusiasmo preparando esta Asamblea y continuarà haciéndolo aquí. Estamos a 
vuestro servicio durante estos días para lo que necesitéis. 

 
16/11/2015 - IVICON 
Clausura de la XXII Asamblea General de CONFER 
 
La XXII Asamblea General de CONFER se clausuró el jueves 12 de noviembre tras tres 
días de ponencias, diálogo y reflexión sobre el servicio de la autoridad y bajo el lema «Yo 
estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22, 27). 
Las ponencias fueron presentadas por Marta García, nsc –con un enfoque bíblico del 
servicio evangélico de la autoridad-; Emili Turú, marista –sobre la autoridad al servicio de 
la comunión y la misión-; y Darío Mollá, centrada en el discernimiento y gobierno de 
personas, a la escucha del querer de Dios. 

El último día, la asamblea escuchó a los laicos en una mesa redonda en la que se hablo 
sobre “El acompañamiento de los superiores mayores en la misión compartida”. 

El presidente de CONFER, P. Luis Ángel de las Heras, cmf, clausuró la Asamblea 
General con la “invitación a ser testigos de quien está en medio de nosotros como el que 
sirve... Con el compromiso de estar nosotros en medio de nuestros hermanos y 
hermanas”. 

“Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve” (Lc 22,27) 
El servicio evangélico de la autoridad 
Marta García Fernández, nsc | 10 de Noviembre de 2015 
 
1. Breve introducción 

1.1 Gestando la ponencia 
1.2 Apuntalando el tema 
 

2. Buscando un modelo de autoridad. Del Nuevo al Antiguo Testamento 
2.1 Identidad y estilo de autoridad 

2.1.1 Redefiniendo la identidad 
2.1.2 El profeta, modelo por excelencia de autoridad 

2.2 Obediencia y corazón 
2.2.1 La Ley y los Profetas 
2.2.2 Una clave. El décimo mandamiento 

2.3 Pastor y "olfato de oveja" 
2.3.1 "Mis ovejas escucharán mi voz" 
2.3.2 Dos consecuencia para el estilo de autoridad 

 
3. Perfilando el estilo de autoridad evangélica 

3.1 Pongo mis palabras en tu boca 
3.1.1 Lengua y oído de discípulo 
3.1.2 Mañana tras mañana 

3.2 Servidores-oblatos a golpe de toalla 
3.2.1 Para sostener al cansado 

http://www.confer.es/noticias/%20http:/www.confer.es/692/activos/texto/wcnfr_pdf_4709-gwxLzTpV3jrfEq2N.pdf
http://www.confer.es/noticias/%20http:/www.confer.es/692/activos/texto/wcnfr_pdf_4709-gwxLzTpV3jrfEq2N.pdf
http://www.confer.es/904/activos/texto/wcnfr_pdf_4727-Fsbato5mDHzaR3w1.pdf
http://www.confer.es/904/activos/texto/wcnfr_pdf_4727-Fsbato5mDHzaR3w1.pdf
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3.2.2 Siempre aprendices 
3.3 Sin ningún poder 

3.3.1 La lógica de la Encarnación y de la Eucaristía 
3.3.2 “Nos presentamos desprovistos de autoridad” 

3.4 La potencia de la Palabra 
3.4.1 Generadores de cambio 
3.4.2 Despertadores del heroísmo 

 
 
LA AUTORIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIÓN Y LA MISIÓN 
Emili Turú, fms 
10 de noviembre de 2015 
 
¿De qué hablamos cuando hablamos de liderazgo? 
 

Conversión de las actitudes personales 

a) Un servicio centrado en lo esencial. 
Lo esencial para nosotros es Jesucristo, el testimonio del Evangelio según el carisma: por 
medio de esta fidelidad sostenemos a nuestros hermanos en su caminar hacia el Señor. 
Somos llamados a vivir el discipulado como condición esencial e indispensable para 
desarrollar nuestra misión, conscientes de estar "en la encrucijada del don": todo lo que 
Dios nos ha dado por la fe, la vocación, el carisma estamos llamados a darlo a los 
demás... 
Nuestro compromiso de vida consiste en identificarnos con Jesús, que puso a las 
personas en el centro, que fue misericordioso y tierno, que compartió palabras y gestos 
de profunda humanidad y perdón.   
Podemos seguir actuando como Jesús solo si vivimos en profunda unión con él y 
contemplamos a las personas, las realidades de la creación con su mirada llena de 
benevolencia y de respeto. 

b) Un servicio que tiene su autoridad moral en la autenticidad. 
Cada uno de nosotros está llamado a custodiar su libertad interior y ser él mismo, sin 
volvernos rígidos en las dinámicas del rol. 
Nuestra credibilidad depende de la correspondencia entre palabras y gestos y la verdad 
de la vida. 
Nuestro compromiso consiste en liberarnos de los signos mundanos del poder y del 
espíritu del mundo, dando testimonio de un estilo de vida sencillo, humilde y gozoso. 

c) Un servicio que se expresa con profunda humanidad. 
Se nos invita a luchar con decisión contra la cultura del descarte que puede entrar 
también en nuestra vida, reconociendo y defendiendo los derechos fundamentales de 
toda persona; estamos llamados a tener el valor de expresar ternura, sobre todo hacia los 
más vulnerables; a reconocer nuestros pecados y límites; a no pretender tener siempre 
las respuestas para todo y para todos, sino más bien a buscar, con paciencia, la verdad 
junto con los hermanos. 
 
(Puntos fuertes,1)  

 
Servir a la comunión: la alquimia de la pertenencia 
 

Conversión de las relaciones 
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a) Un servicio que sepa expresarse de forma sencilla y directa 

Sentimos la importancia de usar un lenguaje actual; de escuchar mucho para aprender 
las palabras que los otros pueden entender; de cuidar la comunicación y su pedagogía, 
buscando y encontrando palabras que tengan sentido, que tocan el corazón de las 
personas, porque están cerca de su vida.  
 
b) Un servicio que es un “caminar con los hermanos” 

Caminamos con los hermanos, como Jesús con los discípulos por el camino de Emaús:  
• ante ellos, para abrir el camino e indicar la meta, vislumbrando el horizonte con 
esperanza;   
• detrás de ellos, para ir al ritmo de los más débiles, preocupados de que nadie se 
pierda;  
• en medio de ellos, capaces de mezclarnos en el grupo, porque nosotros también 
estamos en camino, con nuestros cansancios y nuestras alegrías, con nuestros 
impulsos y nuestros pecados, en el compromiso común de fidelidad a la vocación.  

 
c) Un servicio que busca la voluntad de Dios junto con los hermanos 

 

Valoramos el discernimiento y la colegialidad para que crezca la comunión, creando y 
consolidando las estructuras necesarias para la participación, conscientes de que el 
discernimiento es un proceso que pide paciencia y tiempo, escucha y libertad interior, 
espíritu de fe y valor para asumir decisiones según la responsabilidad.  

(Puntos fuertes, 2) 

 
Servir a la misión: por una Iglesia excéntrica 
JUNTOS A LA ESCUCHA DEL QUERER DE DIOS 
(Discernimiento y gobierno de personas) 
Darío Mollá Llácer sj | 11 de noviembre de 2015 
 
“Spiritu, corde, practice” (Jerónimo Nadal sj) 
 

1. Discernir: “concretar” el querer de Dios 
- Discernir es concretar… 
- En el “gobierno” de personas… 
- “Juntos”: el discernimiento como oportunidad de comunión 

 
2. El “alma” del discernimiento 
- El deseo de servir 
- La atención a los signos de Dios 
- Honestidad ante la/mi/nuestra realidad 
- Escucha auténtica de hermanos 
- El coraje de decidir; el coraje de obedecer 

 
3. Las dificultades de siempre… y las “nuevas”… 
- Dificultades en las personas… 
- Las urgencias de los tiempos… 
- Las “nuevas” Provincias… 
- La desproporción necesidades/posibilidades 

 
4. Lo que podemos hacer… más allá de cada caso… 
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- La calidad de la experiencia de Dios 
- Las personas importan… 
- “Llevar a la playa” (Saint Exupéry): sostener horizontes y afectos 
- Mediaciones nuevas de la necesaria y difícil cercanía 
- “Limpios” en el plantear y “moderados” en el mandar… 
- Las mejores condiciones posibles… 

 
5. Discernimientos “fallidos” 
- Los discernimientos “imposibles” 
- Los discernimientos “contradictorios” 
- Los discernimientos “errados” 

 
 

 

 
 
La formació musical Ensamble Moxos actuarà a l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant 
Ignasi de Barcelona, en el marc d’una gira internacional.  
 
El divendres 4 de desembre, la sala d’actes de l’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi 
de Barcelona acollirà l’actuació de la formació musical Ensamble Moxos. Es tracta d’un 
grup musical singular, format per una vintena de joves indígenes bolivians d’origen 
humil, que han aconseguit mantenir i potenciar la tradició musical de l’Amazònia boliviana, 
evitant la pèrdua d’aquest fenomen cultural, i esdevenint un dels principals exponents 
artístics de la Bolívia indígena.  
El grup combina veus, instruments de corda, de vent i de percussió, que acompanya amb 
la interpretació de danses populars. El seu repertori està format per obres de l’anomenat 
barroc jesuític, que és la música que caracteritzà les reduccions jesuítiques del segle XVII, 
així com per peces de música indígena tradicional.  
L’orquestra arriba a Catalunya en el marc d’una gira europea. A Barcelona oferiran un 
concert obert al públic a l’escola Jesuïtes Sarrià el 4 de desembre, i el dia abans actuaran 
per als alumnes de l’escola Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka.  
 
La recuperació dels tresors musicals de l’Amazònia  
Fa 20 anys semblava que la tradició musical de San Ignacio de Moxos, a l’Amazònia 
boliviana, s’estava perdent. Per evitar-ho, el 1996 es va crear el Conservatori de Música, 
sota la supervisió del compositor txec Jiri Sommer, que durant dos anys va anar 
recuperant el passat musical de les Reduccions jesuítiques de la Chiquitanía i va anar 
preparant les noves generacions en aquest art.  
L’orquestra que actuarà a Barcelona està integrada per joves d’origen molt humil, que 
gràcies a la música, amb entusiasme i il·lusió, han pogut actuar en alguns dels auditoris 
més importants del món, com la seu de la UNESCO a Paris, on van ser l’any 2013 en la 
celebració del reconeixement com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la festa 
patronal de San Ignacio de Moxos. La combinació d’instruments de corda i flautes dolces, 
i l’execució d’obres del barroc jesuític, els ha merescut l’atenció de musicòlegs bolivians i 
d’arreu del món.  
 
Les Reduccions jesuítiques: l’arrel d’una utopia  
Les reduccions jesuïtes són un conjunt d’assentaments de pobles indígenes creats el 
segle XVII per missioners jesuïtes a les regions frontereres dels territoris sota control 
espanyol i portuguès, en un espai que abastava parts de l’actual Argentina, Uruguai, 

Música tradicional de l’Amazònia boliviana a Barcelona 
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Paraguai, Brasil, Bolívia, Perú, Colòmbia i Veneçuela. Constitueixen un dels aspectes més 
sorprenents de l’evangelització del continent americà.  
La vida de les reduccions es caracteritzava per un aleshores inusual respecte a la 
persona. Els jesuïtes van esdevenir aferrissats defensors dels drets de les comunitats que 
tenien sota la seva protecció. Les reduccions van ser una experiència innovadora 
d’organització social, de desenvolupament econòmic i cultural, i de salvaguarda de la 
llibertat i la dignitat de les persones davant els abusos del sistema colonial. Quasi 200 
anys després, el 1768, portuguesos i espanyols, pel Tractat de Límits signat per ambdós 
països, decideixen definitivament posar fi a l’administració jesuítica sobre les reduccions. 
El posicionament dels jesuïtes contra l’esclavitud i en favor dels indígenes, tal com 
presenta la pel.lícula “La Misión”, va ser una de les causes presentades pels detractors de 
l’obra missionera jesuítica a la regió. Nota de premsa  
Contacte: Montse Girbau – 686 54 12 95 - mgirbau@jesuites.net | data: 18/11/2015  
 
L’escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi i San Ignacio de Moxos  
Des de fa més de 15 anys que l’escola Jesuïtes Sarrià, de la xarxa Jesuïtes Educació, 
manté una estreta col·laboració amb la població boliviana de San Ignacio de Moxos, on 
impulsa un projecte educatiu. Cada any, durant el mes de juliol, una vintena de joves 
viatgen a l’Amazònia boliviana on conviuen i comparteixen experiències amb les 
comunitats de San Ignacio de Moxos. D’altra banda l’escola acull a Barcelona l’orquestra 
de l’Escola de Música de San Ignacio de Moxos en les seves gires europees.  

Concert del grup Ensamble Moxos  
Dia i hora: Divendres, 4 de desembre. A les 19:30h  
Lloc: Escola Jesuïtes Sarrià – Sant Ignasi. C/ Carrasco i Formiguera, 32. Barcelona  
Entrada lliure  
Amb el suport de l’Associació d’Antics Alumnes de Sant Ignasi-Sarrià 
 
 
 
 

 
Recés d'Advent 

amb Montserrat Viñas, 
monja del monestir de Sant Benet de Montserrat 

dissabte, 12 de desembre 
de les 10 del matí a les 5 de la tarda 

monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 

Cal avisar si us voleu quedar a dinar. 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

 
TALLER DE CONSTEL·LACIONS FAMILIARS  I TERÀPIA SISTÈMICA 

Dirigeixen 
ANDREU ADROVER TIRADO I TÒFOL SALAS COVAS  

Data: 22, 23 i 24 de gener de 2016 
Preu: 125 € matrícula |   60 € pensió completa |   12 € dinar o sopar 
Inscripció: activitatspuel.les@gmail.com  

 les 10 primeres matrícules: 10% de descompte 

Cursos, recessos, activitats, formació… 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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Més informació 

www.centreestaller.com 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

Lloc on es realitza: Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
c/ Dolors Monserdà, 31 - 08017 Barcelona 

 
COR LERÀNIA 
Director. Jordi Noguera 

13 de desembre 
 

Per l’art musical i la creació d’instruments 
l’home recupera el que tenia per naturalesa. 
Hildegarda de Bingen 

 
AUDICIÓ MUSICAL EN DIRECTE 

3/4 de 7 de la tarda, abans de vespres 
ANTON BRUCKNER   
MOTET n.1 – VIRGA JESSE FLORUIT 

MOTET n.2 – AVE MARIA 
 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
Lloc on es realitza: Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
c/ Dolors Monserdà, 31 - 08017 Barcelona 

 

 
Recés: SILENCI CONTEMPLATIU 
Dissabte, 28 de novembre 

Guiatge i acompanyament LÍDIA i ESTEVE membres de l’equip de Pregària Profunda 
de la Cova de Manresa 

Lloc  
Monestir de Sant Pere de les Puel·les  
Dolors Monserdà, 31 - Barcelona  

Horari De 9.45 a 6.45 de la tarda   
 (primera pregària a les 10)    

Preu 20 € (matrícula i dinar)  
Període d’inscripció  
Fins al 21 de novembre (places limitades)  

Contacte Silenci contemplatiu  
activitatspuel.les@gmail.com    

  
L’amor, la dolcesa i la misericòrdia dissolen la duresa.  

En la meditació, és l’escoltar el que dissolt la duresa.  
El qui escolta i està completament immergit en l’acte de rebre allò que ve de la 
realitat, del que està davant d’ell,  

es torna suau, lleuger, distès. 
Frank Jalics 

 

INSTITUTO TEOLOGÍA Y HUMANISMO 
Convento de Sta. Catalina - PP. Dominicos BARCELONA 
Horario: 18,45-19,45 | Precio del cursillo: 20 €. 
Salón Penyafort – Bailén 10 – 08010 Barcelona Tel. 93 246 33 00 
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Calendario: 
Noviembre 9, 10 y 11 – Fr. Vicente Igual 
Diciembre: 16, 17 y 18 – Dr. Luis Casrlos Bernal 
Enero: 19, 20 y 21 – Mn. Antoni Barbra 
Febrero: 2, 3 y 4 – Fr. Emilio Barcelón 

 
 
 
 

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 
 

(Jordi Llisterri –CR– 16/11/2015) És un dels màxim coneixedors de l'islam des del món 
catòlic i va ser rector del Pontifici Institut d'Estudis Àrabs i Islàmics. I ha assessorat 
personalment als darrers papes sobre el món musulmà. Justo Lacunza és un missioner 
dels Pares Blancs que es va apropar a l'islam a través de l'estudi en diversos centres 
internacionals. Als estudis s'hi suma l'experiència haver viscut en una llarga llista de 
països de tradició musulmana. 

Per això Justo Lacunza parla de l'islam amb autoritat. I afirma que "l'islam no et permet 
que matis el teu veí". Una violència que no es pot justificar: "Sobretot és injustificable la 
utilització d'una religió, en aquest cas l'islam, per matar al veí". Però els grups extremistes, 
"aquesta part nefasta de l'islam", saben que "quan utilitzen una religió estan utilitzant un 
element molt poderós, perquè toca l'ànima, la intel·ligència, i els sentiments". 

Lacunza analitza la "lògica" perversa que condueix als atemptats de París. Són una 
mostra més de la bona organització i dels finançament del que disposen els grups 
extremistes islamistes. I apunta directament a l'Estat Islàmic. Per això, creu que la solució 
ha de sortit sobretot del món musulmà. Diu que "m'agradaria que els líders musulmans a 
nivell mundial no només condemnessin, sinó que defensessin la llibertat religiosa a tot el 
món i defensessin sense mitges tintes la dignitat de tota persona humana". Dues coses 
que en les que s'hi haurien de comprometre els governs de tots països. 

Com a catòlic, Lacunza recorda que "l'Església demana que mirem els musulmans amb 
estimació". Fins i tot, "malgrat la persecució, les matances i les tortures que pateixen els 
cristians de l'Orient: el missatge de Jesús és el del perdó i la misericòrdia". També 
remarca que "hi ha milions de musulmans que busquen una vida feliç i tranquil·la" i que 
"senten vergonya" pels atacs terroristes com els de París.   

I sobretot, afirma que als terroristes "no se'ls ha de donar els gust d'odiar-los, perquè l'odi 
no els fa mal a ells; em fa mal a mí". I ho diu també des de l'experiència d'haver viscut ben 
de prop el terrorisme islàmic. Ell agafava cada dia un dels autobusos que va explotar a 
Londres. Aquest cap de setmana va ser a Barcelona per participar en la jornada anual del 
Grup Sant Jordi, aquest any dedicada a les religions com espai de sensatesa i llibertat. Ho 
explica en aquesta entrevista. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/justo-lacunza-islam-no-et-permet-matis-teu-vei 

 
  

 
 
XXII Jornada de Religioses i Religiosos en barris obrers i populars 
 
Dissabte, 21 de novembre de 2015  

Justo Lacunza: "L'islam no et permet que matis el teu veí" 

La vida consagrada avui: una perspectiva trinitària 
Teresa Forcades i Vila, metgessa i teòloga 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/justo-lacunza-islam-no-et-permet-matis-teu-vei
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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?  
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  
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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€ 
 

 

 

 
 

Entrevista a Juan José Omella, arquebisbe electe de Barcelona: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/juan-jose-omella-nou-arquebisbe-de-
barcelona/video/5564511/ 
  

 
 
 
CONFERÈNCIA «SÍNODE DE LA FAMÍLIA: BALANÇ I REPTES». 
 
LLOC: SALA PERE CASALDÀLIGA 
PONENT: A CÀRREC DE JESÚS DÍAZ, GENERAL DELS FILLS DE LA SAGRADA 
FAMÍLIA, PARE SINODAL. 
 
Podeu recuperar la conferència a: 
http://original.livestream.com/claretcattv/video?clipId=pla_2c0e8afb-3829-4547-bfc3-
5194dd51122c 
 
  
 
MISERICORDIA DE DIOS EN EL MUNDO OBRERO  
Comunicado final de las XXI Jornadas Generales de Pastoral Obrera  
Convocados por el Departamento de Pastoral Obrera de la CEAS, de la Conferencia 
Episcopal, presididos por Mons. Antonio Algora Hernando, y con la presencia de Mons. 
Jesus García Burillo, nos hemos reunido en Ávila, los días 14 y 15 de noviembre, 
alrededor de 70 personas de más de treinta diócesis, junto con los presidentes y 
presidentas de los Movimientos Apostólicos Obreros, para celebrar las XXI Jornadas 
Generales de Pastoral Obrera.  
En el transcurso de las mismas nos hemos sentido conmocionados por el atentado 
terrorista ocurrido en París, por la muerte injusta e injustificable. Nos duelen estas 
muertes porque nos duele la vida de cada ser humano que se pierde por causa de la 
injusticia, y nos reafirmamos en la necesidad de construir una cultura de la paz, sobre la 
base de la justicia entre los pueblos.  
El lema de este encuentro, “Misericordia de Dios para el mundo obrero” ha querido 
expresar lo que desde siempre, y hoy, quiere ser la Iglesia a través de la Pastoral Obrera, 
encarnada en la realidad de desempleo, precariedad, deshumanización que viven los 
hombres y mujeres del trabajo, y responder a la convocatoria del Año de la Misericordia 
realizada por el papa Francisco.  
La realidad de empobrecimiento y deshumanización, -especialmente manifestada en el 
desempleo de los mayores de 45 años, la precariedad del empleo juvenil, el subempleo 
de la mujer, la situación laboral de los inmigrantes, las situaciones de pobreza de multitud 

Mediateca de TV3: Signes dels temps 

Misericòrdia de Déu en el món obrer 

Visió del Sínode per un dels seus protagonistes: el P. Jesús Díaz 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/juan-jose-omella-nou-arquebisbe-de-barcelona/video/5564511/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/juan-jose-omella-nou-arquebisbe-de-barcelona/video/5564511/
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de familias obreras- la hemos iluminado con la reflexión del teólogo Jesús Espeja, y las 
experiencias de las diócesis de Sevilla, Cantabria, Bilbao, Ciudad Real y Plasencia, que 
hemos compartido, y que nos llevan a la conciencia de lo que hay que hacer, y de que es 
posible hacerlo, como testimonio de la Verdad.  
En una sociedad en que el trabajo humano es configurado, cada vez más, como un 
instrumento de mercantilización de la vida humana, como un instrumento de 
deshumanización y empobrecimiento, que nos priva de la sagrada dignidad a quienes 
hemos de trabajar para poder desarrollar nuestra existencia en plenitud, nos vemos 
urgidos hoy a dotar de sentido el trabajo humano, recuperando su esencial servicio al 
desarrollo de un verdadero proyecto de humanización personal y comunitario.  
Trabajar, poder satisfacer las verdaderas necesidades humanas, realizar la propia 
vocación, contribuir a la construcción de una sociedad fraterna y humana, posibilitar 
cauces de construcción de la vida social y política, contribuir, en fin, al bien común, es 
algo que realiza la persona que trabaja. Deshumanizar el trabajo, precarizándolo e 
impidiéndolo, destruye la vida social, nos convierte en una sociedad incapaz de mirar 
compasivamente las necesidades de los más pobres.  
Como Iglesia de Jesucristo que quiere caminar con su pueblo, sentimos la invitación 
renovada del Señor Jesús a ser con nuestra vida instrumentos de la Misericordia de Dios 
para el mundo obrero, y para ello hemos de renovar nuestro compromiso de presencia 
encarnada en medio de la vida del mundo obrero y del trabajo para:  
. Mirar con misericordia la vida del mundo obrero, oyendo compasivamente su clamor de 
justicia, y acoger con misericordia a todas las personas que son víctimas de esta 
economía que descarta a las personas, y las sume en una vida de precariedad; que mata.  
. Seguir creciendo en nuestra conversión a Jesucristo y a los empobrecidos, personal y 
comunitariamente, en nuestras maneras de pensar, en nuestras prácticas, en nuestros 
estilos de vida y consumo, en nuestra austeridad, en nuestras vidas...  
. Seguir denunciando toda injusticia, todo aquello que despersonaliza el trabajo humano, 
que lo priva de su sagrada dignidad como nos recuerda a menudo el papa Francisco, 
dignidad que radica en ser el trabajo algo inseparable del ser humano, creado a imagen 
de Dios.  
. Seguir generando dinámicas de solidaridad y comunión en nuestra Iglesia, y crear redes 
sociales y eclesiales para continuar trabajando por la Justicia que se construye desde la 
Misericordia.  
. Continuar haciendo posibles experiencias concretas de comunión que, desde la lógica 
del don y la gratuidad, muestren que otro trabajo, otra economía, y otra sociedad son 
posibles.  
Dios, padre de la Misericordia y del Consuelo, aliente nuestro servicio, llene de su ternura 
la vida del mundo obrero, y nos haga ser instrumentos de su amor, y María de Nazaret, 
madre de los pobres, nos guíe nuestros para caminar humildemente con nuestro Dios. 
(Mq 6, 8)  
 
Ávila, 15 de noviembre de 2015 
 

 
 
Davant els atacs terroristes a París el proppassat divendres  
Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) fem nostres les paraules que el 
Papa Francesc ha dedicat a aquests atacs terroristes en l’audiència de dissabte al matí a 
Roma. "El camí de la violència no resol els problemes de la humanitat”. En la nota oficial 
de condol, el Sant Pare "s'uneix amb la pregària al patiment de les famílies provades per 
aquest drama, així com al dolor del poble francès". El Papa Francesc "invoca Déu, Pare 

Fundació de l’Escola Cristiana informa 575 [16.11.2015] 
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de misericòrdia, que aculli en la pau de la seva llum les víctimes i dispensi consol i 
esperança als ferits i a les seves famílies".  
Els bisbes de les nostres diòcesis també han volgut manifestar que “es tracta d’uns atacs 
injustificables contra la humanitat sencera i davant dels quals ningú no pot romandre 
passiu”. I insten tots els cristians a ser, fins i tot en aquests moments tan durs, agents de 
pau i de concòrdia. Cap creença ni cap ideologia no poden justificar mai la difusió de cap 
forma d’odi homicida.  
Profundament consternats pels terribles atemptats ocorreguts divendres passat a diferents 
indrets de París, volem manifestar la condemna més rotunda i la nostra solidaritat amb les 
víctimes, ferits i familiars, alhora que ens afegim a la pregària de tots els homes i dones 
de bona voluntat perquè el diàleg i la pau prevalguin en les nostres vides.  

Mons. Juan José Omella, nou Arquebisbe de Barcelona i nou president de la 
Fundació Escola Cristiana de Catalunya  
En el fecc informa de la setmana passada recollíem l’acceptació, per part del Papa 
Francesc, de la renúncia al govern pastoral de l’Arxidiòcesi de Barcelona presentada pel 
senyor Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach i el nomenament com a nou arquebisbe de 
monsenyor Juan José Omella Omella, en l’actualitat bisbe de Calahorra i La Calzada-
Logroño. Com indicàvem, aquesta informació afecta també a la Fundació Escola Cristiana 
de Catalunya (FECC), atès que l'arquebisbe de Barcelona és, per raó del seu càrrec, 
president de la FECC.  
Mons. Juan José Omella neix a la població de Cretas, província de Terol i arxidiòcesi de 
Saragossa, el 21 d’abril de 1946. Va estudiar en el Seminari de Saragossa i en Centres de 
Formació dels Pares Blancs a Lovaina i Jerusalem. El 20 de setembre de 1970 va rebre 
l’ordenació sacerdotal. Va treballar com a vicari i rector i, entre 1990 i 1996, com a vicari 
episcopal a la diòcesi de Saragossa. Durant un any va ser missioner al Zaire.  
El 15 de juliol de 1996 va ser nomenat bisbe auxiliar de Saragossa. El 27 d’octubre de 
1999 va ser nomenat bisbe de la diòcesi de Barbastre-Monsó. Entre el 24 d’agost de 2001 
i el 19 de desembre de 2003 va ser administrador apostòlic d’Osca i, entre el 19 d’octubre 
de 2001 i el 19 de desembre de 2003, també de Jaca. El dia 8 de abril de 2004 fou 
nomenat bisbe de la diòcesi de Calahorra i La Calzada-Logroño. És també consiliari 
nacional de Mans Unides. El 6 de novembre de 2014, la Santa Seu feia públic el seu 
nomenament com a membre de la Congregació pels bisbes.  
A la Conferència Episcopal Espanyola és membre de la Comissió Episcopal de Pastoral 
Social des de 1996 i, de 2002 a 2008, en va ser president. El 13 de març de 2014 va ser 
escollit novament president d’aquesta Comissió.  
Com li hem manifestat ja per escrit, li donem la benvinguda alhora que “confiem en el 
vostre mestratge i guiatge perquè les nostres escoles segueixin oferint un servei 
d’Església a la societat catalana”. 
 
 
 
 

La XII Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya presenta una selecció de catorze 
pel·lícules de temàtica religiosa i espiritual. Aquesta nova edició, organitzada per la 
Direcció General d’Afers Religiosos, vol fer visibles les diferents manifestacions religioses 
i afavorir la cohesió social. “Signes dels temps” entrevista Peio Sánchez, capellà i 
coordinador de la Mostra de Cinema Espiritual. 
 
Altres temes: 
- 25 anys del Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona. Conversa amb Noemí 
Ubach i Joaquim Sabater, membres del moviment. 

Signes dels temps a TV3: “Mostra de Cinema Espiritual” 
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- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria d’Àneu a la Guingueta d’Àneu, Pallars 
Sobirà. 
 

Data: 22 de novembre de 2015 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 
 
 

    NOVEMBRE | 2015 

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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