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Lluís Serra i Llansana 

L’any litúrgic s’inicia amb el temps d’Advent. Cada temps litúrgic connecta, si més no, amb 
una dimensió antropològica i la transfigura en una actitud teologal. L’Advent s’arrela en 
l’esperança, que el diccionari defineix com a “confiança d’aconseguir una cosa, que una 
cosa que desitgem ha de realitzar-se. Tenir l’esperança d’una cosa”. Això no obstant a 
voltes l’esperança es confon amb optimisme o amb expectativa. Tenen alguna cosa en 
comú, però són ben diferents. L’expectativa és més aviat autorreferencial. Implica una 
projecció dels propis desitjos. Per això, em sembla molt suggerent el que diu Vaclav 
Havel: “Esperança no significa estar segur que alguna cosa sortirà bé, sinó tenir la certesa 
que alguna cosa té sentit, no importa quin sigui el resultat”. Per tant, la pregunta planera 
és: “Què espero?”. 

Quan aquesta esperança s’obre a Déu esdevé virtut teologal. L’Església, en el seu 
itinerari litúrgic de l’Advent, concentra la seva mirada en tres moments claus: la primera 
vinguda y la darrera vinguda, així com el període entre aquestes dues vingudes. La 

primera es concreta en el naixement 
de Jesús a Betlem, memòria de la 
festa que estem a prop de celebrar 
en la diada del Nadal, el dia 25 de 
desembre. Els pessebres, el cant de 
les nadales, les trobades familiars... 
acostumen a crear un escenari 
vinculat a aquesta celebració. Les 
llums dels carrers, les campanyes 
comercials, les pessebres vivents, 
les tradicions multiseculars li 
reforcen un to joiós i festiu. La 

darrera vinguda, la vinguda escatològica, és produirà al final dels temps. S’expressa a 
través de les imatges del judici final, que ha estat immortalitzar a través de l’art. La pintura 
més coneguda correspon a la de Micheangelo a la capella Sixtina del Vaticà. Les 
preguntes de l’examen final estan recollides en el capítol 25 de l’evangeli segons sant 
Mateu: “Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i em donàreu beure; era 
foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; 
era a la presó, i vinguéreu a veure'm”. 

La presència de Jesús no es redueix a l’inici i al final. Entre aquests dos períodes Jesús 
es fa present a través de la Paraula de Déu, a través de l’Eucaristia en la consagració del 
pa i del vi en el cos i la sang, a través de la comunitat (“on n'hi ha dos o tres de reunits en 
el meu nom, jo sóc allí enmig d'ells. Mt 18,20), a través dels pobres i dels exclosos, que 
passen fam i gana. Aquesta dimensió de l’Advent sovint es dilueix en la inconsciència. La 
primera i la darrera vingudes han concentrat més l’atenció al llarg dels segles. Les obres 
artístiques així ho reflecteixen.. La vinguda quotidiana és la més determinant des de 
l’òptica de la fe i de l’espiritualitat. 

Encara en la millor de les situacions, acostumen a trobar-nos davant de la pregunta 
desconeguda en el temps de l’Advent. “Què esperem nosaltres?” és una pregunta molt 
important, bàsica, fonamental. Però la pregunta desconeguda és una altra i va més enllà. 
Revoluciona amb força la nostra vida: “Què espera Déu de tu? Què espera Déu de mi?”.” 
Si respons amb generositat aquesta pregunta, hauràs descobert una nova dimensió de 
l’Advent, sovint amagada. I la resposta vital que li donis et por portar a horitzons 
imprevisibles. 

Advent: la pregunta desconeguda 
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El Vaticano presenta el documento 'Identidad y misión del religioso hermano en la 
Iglesia' 
 

El objetivo es subrayar la riqueza y la necesidad de todas las vocaciones en la Iglesia, 
especialmente la vocación a la vida religiosa laical de hombres y mujeres 

Rocío Lancho García |  14 de dic |  ZENIT.org  
 
La Congregación para los 
Institutos de vida consagrada 
y las Sociedades de vida 
apostólica ha presentado el 
documento “Identidad y 
misión del religioso hermano 
en la Iglesia”. Para ilustrar y 
dar algunas claves de lectura 
del texto, el cardenal Joao 
Braz de Aviz y monseñor 
José Rodríguez Carballo, 
prefecto y secretario de dicha 
Congregación han participado 
en una rueda de prensa que 
ha tenido lugar este lunes en 

el Vaticano.      

El cardenal Braz de Aviz ha asegurado que este documento subraya la gran riqueza y 
actualidad de la vocación de los hermanos. Su contenido --ha precisado-- nos parece muy 
válido e innovador a la luz del Concilio Vaticano II. 

Asimismo, ha recordado que “la vocación del religioso hermano es, en primer lugar, la 
vocación cristiana. Es la llamada del Espíritu a parecerse a Cristo por la gloria del Padre y 
para contribuir a la edificación del Reino”. 

El purpurado ha precisado que el documento indica la identidad y la misión del religioso 
hermano se resume en la fraternidad entendida como “don que el hermano recibe de Dios 
Trinidad, comunión de personas”, “don que comparte con sus hermanos en la vida 
fraterna en comunidad” y “don que ofrece al mundo para la construcción de un mundo de 
hijos de Dios y de hermanos”.                          

Al respecto ha indicado que “la fraternidad no es un simple fruto del esfuerzo personal. No 
se llega a ser hermano según el Evangelio por el solo deseo de serlo o por un impulso 
individual. La fraternidad es sobre todo un don de Dios”. El religioso hermano --ha 
añadido-- es uno que, seducido por el amor del Padre, se ofrece enteramente a Él, es 
decir se consagra sin reservas.  “Se identifica así con Jesús que en la cruz se entrega 
totalmente hasta dar la vida por sus hermanos, y con Jesús lava los pies a su discípulos”, 
ha explicado el cardenal. Asimismo, ha explicado que “el don que el religioso ha recibido 
se convierte en compartido en la vida fraterna en comunidad”. Y --ha agregado-- decir 
vida fraterna en comunidad equivale a decir relaciones armónicas entre hermanos, 
conocimiento recíproco, aceptación y amor, diálogo, estima mutua, apoyo mutuo, 
compartir los talentos, olvidarse de uno mismo, perdón, discernimiento en comunidad de 
la voluntad de Dios, colaboración en la misión eclesial, apertura a las necesidades de la 
Iglesia y del mundo, especialmente a los más necesitados. 

Document del Vaticà sobre la “Identitat i missió del religiós germà a 
l’Església 

http://www.zenit.org/es/authors/rocio-lancho-garcia
http://www.zenit.org/es/archive/2015-12-14
http://www.zenit.org/
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En tercer lugar, ha indicado que “el don que el religioso hermano recibe y que comparte 
con sus hermanos se transforma en don que nos entrega a la misión”. Fundado en la 
experiencia fundamental --ha reconocido-- de sentirse con Jesús hijo amado del Padre, el 
religioso hermano vive en comunión con sus hermanos y proyecta su fraternidad en todas 
sus relaciones, en todas sus 
actividades y ocupaciones. 
Y al respecto ha asegurado 
que “los hermanos realizan 
la propia misión de 
contribuir a la construcción 
del Reino de fraternidad 
mediante la oración 
incesante, el testimonio de 
vida fraterna y la decisión 
comunitaria al servicio de la 
Iglesia y del mundo”.      

Por su parte, monseñor 
Rodríguez Carballo ha 
querido dar las gracias al 
papa emérito Benedicto 
XVI, porque fue él quien en 
el 2008 dio el primer 
impulso a la redacción de 
este documento. Y un 
agradecimiento también 
para el papa Francisco, que 
ya conocía el borrador del 
documento cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires y miembro de esta 
Congregación. 

A continuación, ha explicado que “el documento tiene como objetivo subrayar la riqueza y 
las necesidad de todas las vocaciones en la Iglesia, especialmente la vocación a la vida 
religiosa laical de hombres y mujeres”. El documento --ha precisado-- se centra 
especialmente en lo específico de la vida religiosa laical, o porque le pertenece de forma 
exclusiva, o porque lo subraya de una forma especial.      

El arzobispo ha indicado que en primer lugar, el documento está destinado particular y 
directamente a los hermanos religiosos de los Institutos laicales, pero se extiende también 
a las mujeres consagradas, por la gran similitud que existe entre ambas vocaciones, y en 
parte también a todos los hermanos laicos de los Institutos clericales. 

Por otro lado, ha querido recordar que en sus inicios la vida religiosa se proponía como la 
confirmación a Cristo en una vida fraterna de hermanos y hermanas consagrados 
especialmente por el servicio de la oración y de la misión. Con el tiempo, ha observado, 
“el ministerio sacerdotal adquirió cada vez más relevancia en muchos institutos de 
religiosos hombres, hasta el punto que superaban en número a los religiosos hermanos”. 
Actualmente, “los religiosos hermanos son, aproximadamente, un quinto del total de los 
religiosos hombres”, ha asegurado monseñor Rodríguez.                  

Para concluir, ha manifestado su deseo de que la difusión de este documento “contribuya 
sensiblemente a un mayor conocimiento de la vocación y misión del religioso hermano, a 
una mayor valoración de la misma por parte de los mismos religiosos hermanos y de toda 
la Iglesia; y que los religiosos hermanos, las religiosas y todos los consagrados y 
consagradas vivan cada vez con más fidelidad su vocación”. 



  
 

    5 | 32 

 

La Sagrada Família va acollir l’eucaristia d’acció de gràcies pels gairebé 12 anys de 

ministeri episcopal del Dr. Lluís Martínez Sistach 

 
Justament en el tercer diumenge d’Advent, molt a prop ja del Nadal, a la basílica de la 
Sagrada Família, es va celebrar l’eucaristia d’acció de gràcies pel ministeri episcopal a 
Barcelona del Sr. Cardenal Dr. Lluís Martínez Sistach. En un moment tan especial com 
aquest, va estar acompanyat pel bisbe auxiliar, Mons. Sebastià Taltavull; per l’Abat de 
Montserrat, P. Josep M. Soler, i per 210 preveres. També van voler acomiadar-se del 
Cardenal Sistach algunes autoritats polítiques de Catalunya com el president Mas; la 
vicepresidenta Munté; els consellers Germà Gordó, Meritxell Borràs i Felip Puig; així com 
Enric Vendrell, director d’Afers Religiosos de la Generalitat. I, per suposat, el poble fidel 
que va omplir la basílica de gom a gom. 

Record del pontificat 
En els moments previs a la celebració, es va passar un vídeo amb un recull fotogràfic de 
la vida ministerial del Cardenal durant els gairebé dotze anys que ha estat Arquebisbe de 
Barcelona. 

El mateix Cardenal Sistach va voler fer un repàs, en la seva homilia, del seu pontificat tot i 
que va admetre que “no és moment de fer un balanç del que hem fet i del que no hem fet. 
El Senyor és l’únic jutge”. Va recordar la dedicació de la Sagrada Família amb Benet XVI 
així com la tasca de Càritas Diocesana de Barcelona en aquests moments de crisi 
econòmica. “He procurat en l’exercici del meu ministeri sacerdotal i episcopal suscitar una 
Església sinodal, fent camí junts amb tots els membres del Poble de Déu”, va remarcar 
l’Administrador Apostòlic. 
En el moment de la presentació de les ofrenes, diverses persones van posar en mans del 
Sr. Cardenal, el pa, el vi i l’aigua de la celebració i sis ciris, un per cada una de les Zones 

Gràcies, Cardenal Sistach! 

http://www.arquebisbatbarcelona.cat/node/6232
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pastorals de l’arxidiòcesi. En aquesta ofrena estaven representades les famílies, els 
infants i els joves, els ancians i els religiosos i religioses tant de vida activa com 
contemplativa. 

“No és un adéu per sempre” 

Després de l’oració de postcomunió, el Bisbe Auxiliar de Barcelona va voler acomiadar-
se del Cardenal Sistach en nom de “tot el Poble de Déu que peregrina a Barcelona”. 
Mons. Taltavull va agrair a l’Administrador Apostòlic “tot el que he après caminant al seu 
costat” al llarg dels gairebé 12 anys que, segons ell, “han estat pastoralment intensos i 
espiritualment fecunds”. 

Uns forts aplaudiments de tota 
l’assemblea van rubricar les paraules 
de Mons. Sebastià Taltavull, el qual a 
continuació va fer entrega al Sr. 
Cardenal d’un obsequi simbòlic, 
consistent en una reproducció de la 
nova sagristia de la basílica de la 
SagradaFamília, inaugurada 
recentment. El Sr. Cardenal donà les 
gràcies remarcant que tot el que 
s’havia fet era fruit de la col·laboració 
de tots i que es quedava a la diòcesi i 
esperava continuar servint l’Església 
amb la seva activitat i les seves 

pregàries. I mentre l’assemblea cantava el “Rosa d’abril”, els preveres concelebrants 
passaren a saludar el Sr. Cardenal. Aquest després va baixar cap als primers bancs per 
saludar les autoritats presents. 

Finalment, el Sr. Cardenal, situat als peus de l’escala del presbiteri, va saludar les moltes 
persones que li varen voler manifestar el seu agraïment pels intensos dotze anys dedicats 
al servei de la nostra arxidiòcesi com el seu pastor. 

http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1237
http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1237
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Antoni Puigverg | La Vanguardia, 7 desembre 2015 
 
El mes passat va iniciarse, amb un congrés a Mallorca, la commemoració dels 700 anys 
de la mort de Ramon Llull, que no se sap si va esdevenirse el 1315 o el 1316. Per això 
les evocacions no culminaran fins a finals del 2016, amb un altre congrés a Barcelona. 
Llull és el nostre gegant. Un gegant de coneixement enciclopèdic. El Dante de la cultura 
escrita en català. Un dels grans pensadors medievals. Home de cultura i d’acció. Home de 
fe i pensament. Paladí del diàleg. Viatger incansable. Defensor de la raonabilitat de la fe 
cristiana. Agitador de la cristiandat. Reformador insomne de l’església. Novel∙lista avant la 

lettre. Precursor de la informàtica. Un 
dels primers filòsofs i teòlegs a usar una 
llengua romanç per als seus escrits. 
Autor plurilingüe, pedagog, poeta, 
missioner, místic i, per damunt de tot, 
enamorat: boig per Déu. “Ramon lo foll”. 

La centralitat de la fe en els seus llibres 
li tanca portes del món d’avui, que ha 
prescindit de Déu. Però és la 
complexitat de la seva obra monumental 
el que ens espanta més: uns 260 
tractats, diàlegs filosòfics, novel·les i 

poemes. Fins i tot el seu català ens costa: els clàssics medievals  de la nostra literatura, 
com Llull, Marc o Martorell (per cert: cap d’ells català!) són formidables, i tenen casa al 
Parnàs europeu, però el seu model de llengua, molt innovador en el seu temps, té la 
pega, per a nosaltres, que és anterior als grans canvis que el Renaixement va suscitar a 
la majoria de llengües de cultura europees (cosa que encara afecta més als clàssics 
francesos medievals com ara François Villon).  

Malgrat les dificultats, hi ha obres de Llull francament amenes, accessibles i apetitoses 
per al lector d’ara. El Llibre d’amic e amat, per exemple: 365 poemes místics en prosa, un 
per a cada dia de l’any, que, inspirats en la retòrica sufí, expressen les dificultats i els 
interrogants de la recerca amorosa. O bé el Llibre de les bèsties, una faula molt aguda, 
premaquiavèl∙ lica, sobre les relacions entre poder, força, astúcia i hipocresia. Per a un 
lector no gaire més agosarat, les seves 
novel·les, Blanquerna i Fèlix o llibre de 
meravelles, són l’oportunitat de ficar-se de 
debò a l’edat mitjana (de la qual, per culpa 
de tota mena de jocs de trons 
contemporanis, en tenim una visió delirant).  

Llull va ser el primer dels grans escriptors 
en llengua catalana, però, pel que sembla, 
el Govern espanyol el troba d’estar per 
casa: no dóna cap rellevància al 700è 
aniversari d’aquest gegant medieval (tot 
confirmant la visió uniforme d’Espanya: 
unilingüe i herderiana, que veu la palla en 
els ulls del nacionalisme català però sempre 
s’oblida de la seva biga excloent). Llull és 
molt més que un mallorquí il·lustre i el pare 
de les lletres catalanes. Durant molts 

El nostre gegant 
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segles, les seves obres van formar part de la biblioteca de la gent educada de tot Europa. 
Isaac Newton, per citar un nom indiscutible, en va ser lector i admirador. Tanmateix, una 
antologia de Llull editada el 1598 a Estrasburg amb comentaris de Giordano Bruno, i que 
contenia molts textos apòcrifs, va ser el detonant d’una llegenda d’heretge i alquimista que 
en va afeblir el prestigi intel·lectual i li va impedir de ser canonitzat per l’església. Tot i 
aquesta llegenda, Llull va continuar sent llegit pels més cultes: és a través de Leibniz (que 
defensava la matemàtica com a instrument imprescindible de la filosofia) que el mètode 
de Llull troba continuïtat en les recerques de Bertrand Russell i Alan Turing. 

És difícil per a un profà com jo resumir l’Art o filosofia de Llull. Diuen els experts que era 
un autèntica alternativa a l’escolàstica. Llull es proposa accedir a la veritat a través de 
l’estudi i la combinació dels atributs de la divinitat, que situa en un complex mecanisme de 
rodes mútuament connectades. Aquestes rodes o discos de rotació, de dimensions 
decreixents, estan situades unes sobre les altres per tal de fer possible la 
correspondència entre les lletres de diversos alfabets. No és difícil de reconèixer en 
aquest complicat dispositiu l’antecedent de les xarxes telemàtiques. Ara bé, i segons 
explica Alessandro Tessari, investigador del Raimundus Lullus Institut de la Universitat de 
Friburg: “Les esferes de Llull no són només eines útils per al càlcul o l’exercici de la 
mnemotècnia. Llull les va idear per ampliar el coneixement sobre Déu i el món”. 

Aquest enorme bagatge intel·lectual justifica una vida. Però Llull no en feia prou. Mentre 
escrivia febrilment, desplegava, alhora, una impressionant activitat com a missioner, 
viatger, polemista i reformador. No tinc espai per glossar els seus fabulosos viatges i 
vicissituds per França, Itàlia i el Mediterrani. Les seves disputes. La seva incansable vida 
d’agitador reformista. Va ser escoltat, però no va tenir sort. Ni tant sols quan va intentar 
promoure una croada on la raó i el diàleg eren tan importants com l’acer (com ell mateix 
escriu, en llenguatge molt de la seva època, “l’argument ver” hi és tan important com “el 
ferro i la fusta”). 

Com tots els gegants, Llull no es pot comprimir en un article. Si hagués d’escollir dues de 
les seves aportacions, em quedaria amb la de pare de la llengua catalana literària i amb la 
de promotor del diàleg interreligiós. Tessari considera que la seva idea del debat racional 
amb els savis musulmans i jueus “és un dels antecedents de la identitat europea, que Llull 
situa al bell mig de la Mediterrània”. Aprendre l’àrab per poder discutir raonablement amb 
els musulmans és un camí que Llull va provar i que segurament a nosaltres, 
euromediterranis, ens tocarà reprendre.  
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Monseñor Agrelo recibe a Aleteia en su diócesis en Marruecos: "No soy capaz de 
ver que una persona sufre y quedarme igual" 
  

MIRIAM DÍEZ BOSCH | ALETEIA | 8 diciembre 2015 

Tiene una sonrisa expansiva: franciscanismo sin añadidos. El 
arzobispo de Tánger, el gallego monseñor Santiago Agrelo, es una de 
las voces más claras ante la inmigración y los refugiados que quieren 
cruzar de África a Europa. Desde su diócesis se ve Europa: son 
apenas 13 kilómetros que separan dos mundos. 

Monseñor Agrelo lanza frases como cohetes: “¿Los gobernantes? no se dan cuenta del 
drama que vive esta gente, no son capaces de imaginarse a sí mismos abandonados”. Y 
remacha: “El rostro de Dios se nos acerca en los pobres”. Evangelio puro en tierras 
africanas. De un obispo que se autodefine como “conservador” y que ha abierto las 
puertas de su catedral a decenas de africanos cuya única esperanza es un espejismo: 
Europa. 

¿Qué le mueve a hacer y decir lo que hace y dice? 
No soy capaz de ver que 
una persona sufre y 
quedarme como si no la 
hubiera visto. No soy 
capaz. 

Todo el mundo le 
aprecia. Y los católicos 
aquí son minoría. 
Yo saludo a toda la gente 
que encuentro por la 
calle y ni les conozco a 
ellos ni conozco la 
lengua en la que hablan 
pero si nos miramos, yo 
saludo o llevando la 
mano al corazón o 
diciendo svalher por la mañana o salamaleikum. 

– ¿Siempre ha sido así? 
En mi vida yo he estado siempre cerca de sectores vulnerables de la sociedad. 
Cuando te encuentras con el emigrante en tu casa, en tu puerta, no es que cambie mi 
modo de ver a los pobres, es que cambia mi modo de ver el problema del emigrante: su 
problema, su dolor … ¿Y quién les manda venir, si aquí no hay sitio? 
Esta era la pregunta que yo me hacía y que yo implícitamente me respondía, que es la 
que suelen hacer ahora en Europa tantísimas personas, y me parecía que no había 
motivo para que fuesen, pero llegas aquí y ves… que los motivos sobran. 
Y en ese sentido Marruecos me ha cambiado en relación con relación al inmigrante. Aquí 
en Tánger quienes han llenado mi vida como Obispo con más preocupaciones son los 
emigrantes. 

Mons. Santiago Agrelo: “Los políticos no tienen ni idea de lo que están 
pasando los inmigrantes” 

http://es.aleteia.org/author/miriam-diez-bosch/
http://es.aleteia.org/2015/12/08/los-politicos-no-tienen-ni-idea-de-lo-que-estan-pasando-los-inmigrantes/
http://www.diocesistanger.org/
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– Usted se ha definido como “conservador”. Pues no hace pinta. 
Yo continué siendo siempre un conservador, en el sentido que yo soy una persona que en 
la misa yo no cambio 
nada por mi cuenta por 
decirlo, ni añado 
palabras, ni quito… es 
simplemente un dato. 
Eso sí, si voy a una 
comunidad que me 
pide cambiar, yo me 
adapto. 
He celebrado misa 
hasta sentado en el 
suelo, cosa que a mi 
me hace sentir 
incómodo pero lo hago 
muy a gusto por las 
personas que se sienten muy cómodas de esa manera. 
Así que por una parte soy una persona que si hubiese nacido en una cueva, yo 
continuaría dentro de la cueva si no hubiese alguien que me echase una patada hacia 
fuera, en ese sentido soy acobardado. 
 
– Plantee una solución al drama de la inmigración. 
Si los responsables de un ministerio, de un gobierno, se acercasen sólo media hora, al 
bosque de Beliones, en la frontera con Ceuta, o al bosque Gurugú, en la frontera de 
Melilla, acercarse a los emigrantes, pasar media hora con ellos, escucharles… 

– No ven la realidad, desde sus despachos. 
Tengo la sensación de que no se dan cuenta del drama que vive esta gente, que no 
son capaces de imaginarse a sí mismos abandonados en un bosque del que no se 
puede salir, porque no te deja salir la policía, ni las leyes, ni las fronteras. Abandonados, 
sin esperanza, sin futuro. Obligados a arriesgar la vida si quieren dar un paso hacia 
delante, obligados a arriesgar la vida. Esta gente… yo no comprendo como todavía no 
han desembocado en una violencia terrible: no lo comprendo, no lo comprendo. 

– ¿Qué se tiene que cambiar? 
La única manera de que esta situación cambie es que cambie el sentido de la sociedad en 
relación a los inmigrantes. Yo a la sociedad sí que le diría: mire estos, si usted los ve, 
si usted hombre o mujer europeo, convive media hora con ellos, los considerará 
sus hijos, los verá como a sus hijos y no tolerará, se le hará imposible tolerar que se les 
trate como les estamos tratando. 

– Queremos hablar bien de África. ¿Cómo lo hacemos? 
África es pobre porque es rica, y no sería tan pobre si no fuese tan rica, África esta 
siendo expoliada sistemáticamente, entonces yo sospecho que mi bienestar es un 
bienestar del que yo disfruto porque otros se han quedado sin nada. 

– Usted invita a rezar. ¿Rezar cambia la situación? 
Cuando pronuncio la palabra oración me refiero a escuchar. No a las cosas que yo le 
tengo que decir a Dios para que Él haga-no-sé-qué, sino las cosas que yo tengo que 
escuchar para hacer no-sé-qué. 
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– El Papa está en su línea: pobreza, oración, justicia… 
El Papa me parece en este sentido un hombre de oración, un hombre que escucha a Dios 
y curiosamente ninguno de nosotros puede escuchar a Dios si no escucha a los 
pobres. Y me da la impresión que este Papa lleva escuchando a los pobres una vida 
entera.  Y eso le da a él también una claridad enorme en las palabras que utiliza porque 
esa claridad viene del contacto con los pobres. 
Si los pobres no nos ayudan a leer el Evangelio, a interpretar el Evangelio, a relacionarnos 

con Dios, tanto el 
Evangelio, como la 
relación con Dios 
quedarán falseados 
irremediablemente. Y nos 
engañaremos a nosotros 
mismos. El rostro de Dios 
se nos acerca en los 
pobres. 

– ¿Ve a la Iglesia por la 
labor, en el tema 
inmigración? 
En algunos sectores de 
la Iglesia hay una 

mentalidad en relación a los emigrantes que no nace del Evangelio que se supone que 
debiera ser el corazón de las comunidades eclesiales, sino que nace de intereses políticos 
y de ideologías. 
Para la Iglesia, tanto los pobres que hay en las sociedades europeas como los que llaman 
a las puertas de las fronteras europeas para la Iglesia son una llamada de Dios a vivir el 
Evangelio, son una gracia de Dios. 

– ¿Qué papel tienen las 
mujeres católicas en 
Marruecos? 
De todo lo que yo he visto 
de actividad dentro de la 
Iglesia, no sólo en 
Marruecos sino en todas 
partes, cuando veas algo 
que incide en la vida de la 
gente, algo comprometido, 
lo que encuentras allí son 
mujeres, no hombres. 

– Está usted en contacto 
con el sufrimiento, y con 
la muerte. ¿Le hace 
pensar en la suya? 
Por lo que se refiere a la 

forma de la muerte, pues eso lo que el Señor quiera, supongo que será un momento de 
especial purificación, de aceptación de la última pobreza, de entrega de lo último que te 
queda. Espero ser consciente de esa entrega, Señor agárralo todo, si no soy consciente 
entonces… ya lo digo ahora. (y sonríe). 
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CRIDA A FORMAR UN GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS 

 
La germana Griselda Cos, monja benedictina del Monestir de Sant Pere de les Puel·les, 
en nom del DIM (Diàleg Interreligiós Monàstic) va presentar a la darrera asemblea 
general de l’URC, per invitació de la Junta Directiva. una comunicació, que va cloure amb 
una invitació a formar un “Grup Contemplatiu” de diàleg que cerqui, juntament amb 
persones d’altres tradicions religioses, compartir la saviesa divina i la fraternitat com a 
realitat que volem viure amb tothom.  
 
 

OBJECTIU 

FORMAR UN GRUP DE DIÀLEG INTERRELIGIÓS EN EL QUE COMPARTIM 
L'EXPERIÈNCIA ESPIRITUAL 
 
Promoure a casa nostra una mica més la dinàmica del diàleg interreligiós des de 
l’experiència espiritual ja que la trobada entre les religions serà cada dia més inevitable 

i fonamental 
 

Des de la nostra “entitat”, avui jo 
us invito a formar un “Grup 
Contemplatiu” de diàleg que 
cerqui, juntament amb persones 
d’altres tradicions religioses, 
compartir la saviesa divina i la 
fraternitat com a realitat que 

volem viure amb tothom. Podria ser un grup que, consolidant més i més la fe i l’amistat 
aconseguís un ric intercanvi espiritual, compartint allò que és el més important que 
posseïm cada un, el tresor del propi credo amb els  amics, tot recordant que sense 
amistat el diàleg no pot ni tan sols començar. 

 
 
 

COM FORMAR-NE PART 

Les religioses i els religiosos que vulguin ampliar-ne la 
informació o participar en aquest Grup poden posar-se en 
contacte amb la germana GRISELDA COS, benedictina del 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les, a través del  
 

 Telèfon: 932 038 915 / 619 152 140 
 

 Correu electrònic: griseldacosboada@gmail.com 

 

Convocatòria per formar un grup de diàleg interreligiós 
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Lucía Caram | La Vanguardia, 13 desembre 2015 

Llegeixo un informe, redactat amb tota la fredor possible, sobre la pobresa al món, en el 
qual unes xifres alarmants revelen un drama del qual no som conscients, i del qual si ho 
fóssim, possiblement, sentiríem un profund dolor davant el crim de la indiferència que 
mata els més vulnerables de la nostra raça, la humana: els nens, als quals se’ls 
condemna a mort, a malviure o a viure en situacions inhumanes. 

Actualment al món mor un nen cada 3 segons a causa de la pobresa, cosa que significa 
que moren uns 30.000 nens diàriament, uns 10.950.000 a l’any.  

Els nens, els que no van triar res, i que no tenen ni culpa ni responsabilitat d’allò que els 
passa, són les primeres víctimes d’una economia injusta que viola de manera sistemàtica 
els drets humans. 

Lamentablement són 
molts, cada vegada 
més, els menors que 
no tenen les 
necessitats bàsiques 
imprescindibles i 
necessàries per viure. 
En molts llocs del món 
les mancances que 
pateixen són 
incompatibles amb la 
vida. A milions de 
nens se’ls impedeix de 
néixer o se’ls expulsa 
de l’existència, amb 
uns gemecs 
silenciosos que no 
acaben de traspassar 

el nostre sacrosant 
Estat de benestar. 

Però en la nostra 
societat desenvolupada, europea, són molts els nens i les famílies que no arriben a 
l’extrem de viure una pobresa incompatible amb la vida, però sí unes carències que fan 
que sigui impossible el seu creixement i desenvolupament normal com a persones. Tot i 
així, la pobresa, també en el nostre entorn, és una malaltia endèmica que està deixant 
seqüeles irreparables en molts nens que veuen minvada la seva capacitat i truncat el seu 
desenvolupament integral. Famílies i nens que avui són ferits en la seva dignitat i que de 
manera crònica patiran sempre a causa de la pobresa que els condemna a viure al marge 
de la societat amb nul∙les oportunitats. 

Tinc la impressió que els nens ens commouen quan els veiem patir, però dramàticament 
s’han convertit en un programa més del zàping de la nostra vida en què tenim por 
d’aturarnos i preferim prémer el botó per veure un altre canal més reconfortant i menys 
anguniós. 

Al nostre país, són molts, gairebé tres milions de nens, els que viuen immersos en la 
pobresa: un de cada tres pateix mancances essencials, i un de cada deu viu en una 
situació de pobresa extrema. Sens dubte la pobresa engendra pobresa i en crea un cercle 

La pobresa dels nens ens dol 

Foto: MANÉ ESPINOSA. Pobres nens pobres. Al món mor un nen cada 3 
segons per la pobresa. Sense arribar a aquest 
extrem,aEspanya hi ha també tres milions de nens que viuen en la pobresa 
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viciós i crònic. Avui un nen viu en la pobresa perquè la seva família la pateix i perquè 
l’Estat no acaba de vetllar pels seus drets i, per acabar d’empitjorar la seva desgràcia, no 
és capaç de veure un futur més pròsper a curt termini. 

Hem de dir-ho ben alt i clar: la pobresa priva avui milions de nens del dret fonamental a la 
vida; els priva de l’oportunitat de tenir una educació i els impedeix de tenir accés a la 
sanitat en totes les seves dimensions, a una alimentació adequada,a un habitatge digne, a 
més seguretat, més protecció, etcètera. 

La pobresa és la gran amenaça per a la infantesa i és necessària la suma de tots els 
sectors de la societat que, deixant de banda interessos particulars de qualsevol índole, 
s’apliquin a buscar de manera immediata solucions estables, sòlides i eficaces.  

Per respectar els drets de la infantesa, tots som necessaris i per fer que els nens al nostre 
país i al món puguin viure, hem de mobilitzarnos. Perquè els nens que pateixen o que 
tenen les seves vides truncades a causa de la pobresa són la foto de la vergonya de la 
humanitat.  

Acostarnos a aquesta realitat i mirar-la de prop, contemplar el seu dolor, ens ha de 
mobilitzar per apostar junts per la infantesa, perquè és la millor manera d’apostar per tots. 
No fer-ho i postergar aquesta mobilització serà com aquell refrany que diu que “mal va qui 

no pensa per l’endemà”, perquè a ells no 
els podem robar el present sense hipotecar 
el futur de tothom. 

La campanya “Los comprometidos” de la 
Fundació Rosa Oriol amb l’Obra Social La 
Caixa, el Grup Mediaset i el suport de 
l’empresa HPE (Hewlett Packard 
Enterprise) vol ser una crida d’atenció a la 
ciutadania perquè entre tots, obrint els ulls 
al significat d’aquest drama, aportem una 
micaobastant d’allò que siguem capaços 
per viure en un món digne que tingui cura 
dels seus infants i els deixi néixer, créixer i 
desenvoluparse en plenitud. 

Ens hem proposat una alineació inclusiva, 
a l’estil d’una gran lliga de futbol, en la qual 
hem de jugar tots, perquè guanyin ells. La 
campanya “Los comprometidos” té com a 

objectiu posar-nos en la pell dels nens, aproximar-nos a la seva realitat i sentir el que 
sentin ells quan passen fred, quan tenen gana, quan no tenen un sostre, quan se senten 
insegurs, pressionats; quan estan tristos i a més no veuen sortida al seu dolor. I vol 
mobilitzarnos, per sumar, sumar i sumar a tothom, perquè siguin ells els protagonistes de 
la seva vida, del seu present i del seu futur. Però en aquesta lliga i enaquest partit, els 
protagonistes són ells. Després de posar-nos en la seva pell i de posar-nos la seva 
samarreta i les seves botes, els hi hem de donar a ells, perquè siguin ells els qui juguin i 
guanyin en el partit de la vida. 

Volem sumar tots els ajuts possibles per donarlos una oportunitat. Apostem per 
implementar el programa de Caixa Pro Infancia com una aposta integral de 
desenvolupament del nen i de la seva família, i serem ambiciosos volent que tots els 
homes i les dones de bona voluntat del nostre país juguem en aquesta lliga. Que tots ens 
posem la samarreta de “Los comprometidos” i que saltem al terreny de joc.  

Recordem el que deia Galeano: “Molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, pot 
canviar el món”. Afegeix-te a Los comprometidos.com 
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Amb el lema “Units a Crist”, aquest Capítol vol traçar les línies estratègiques 
concretes i precises dels Salesians per als propers 6 anys. 

 

Per: Xavier Costa 

La Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora celebra del 27 al 30 d'aquest mes de 
desembre l’inici del que serà el primer Capítol Inspectorial de la nova Inspectoria 
Salesiana Maria Auxiliadora, integrada per Catalunya, Aragó, Comunitat Valenciana, 
Regió de Múrcia, Illes Balears, Andalusia, Extremadura, Canàries i Andorra. 

Es faran dues sessions, la d'aquests dies de desembre i una altra entre el 28 de març i l'1 
d'abril de l'any que ve. Les trobades tindran lloc a la casa salesiana de Martí-Codolar, a 
Barcelona, i comptarà amb 130 participants, 117 salesians i 13 seglars convidats. 

Amb el lema “Units a Crist”, aquest Capítol vol traçar les línies estratègiques concretes i 
precises de la Inspectoria per als propers 6 anys. Quins són els reptes que tenim per 
endavant? Com seguir impulsant el carisma de Don Bosco amb els joves? Sobre quins 
temes es reflexionarà al Capítol? 

 El P. Inspector Cristóbal López explica que tot i haver participat des de 1975 en tots els 
Capítols en cinc inspectories diferents, “aquest que anem a celebrar pròximament té una 
característica molt peculiar: és el primer d’una inspectoria antiga per les seves arrels, però 
nova en la seva configuración actual. Això ens ha portat a dir que es tracta d’un “Capítol 
Constituent”, sense voler donar-li valor jurídic a l’expressió. Aquest Capítol serà el 
moment més important per a la Inspectoria des de la seva constitució oficial com a tal. En 
ell ens anem a preparar, i aprovar si correspon, els nostres documents més importants: el 
Projecte Orgànic Inspectorial, el Directori Inspectorial, el Projecte Educatiu-Pastoral 
Inspectorial, etc“.  

D’altra banda, el passat diumenge 6 de desembre, Jordi Latorre, Regulador del Capítol, 
va ser entrevistat al programa Paraules de Vida de Catalunya Ràdio, on va poder explicar 
en profunditat com s’aborda amb il·lusió i optimisme aquesta nova etapa.  

Salesians: “A pocs dies del primer Capítol Inspectorial” 

http://www.salesians.cat/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/PROV/IMAGCAT.jpg
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Durant  cinc setmanes, dues conselleres generals del Sagrat Cor, Soco Rubio i Cath 
Lloyd, han visitat la província d’Espanya, dins del calendari programat de visites a tota la 
Societat del Sagrat Cor extesa pels cinc continents. Tota la primera setmana l’han passat 
a Catalunya, l’inici d’aquesta visita. Amb el Consell provincial i una representant de cada 
una de les nou comunitats que tenim a Barcelona, han tingut una trobada amb el Santi 
Torres, sj, de Cristiansime i Justícia que els ha exposat un panorama de la realitat social, 
política i econòmica, un moment a mig camí entre la regeneració i la ruptura, marcat per 
l’assaig de noves formes que posin remei a una incertesa creixent.  

Van poder copsar la realitat visitant dos llocs d’inserció, el Raval-Ciutat Vella i el Besòs-La 
Mina, on hi tenim comunitats des de fa més de 25 anys i 50 anys respectivament. La 
transformació d’aquests barris ha estat evident en aquest temps, i, com des de bon 
principi, ens hem intentat adaptar a les noves situacions i necessitats dels seus habitants, 
comprometent-nos en la millora de la seva realitat. 

També han tingut reunions amb les germanes de la residència i de les comunitats petites, 
així com han pogut gaudir d’una visita a Montserrat i a la Sagrada Família.  

La seva estada ha suposat un intercanvi: elles ens han aportat una alenada nova del 
conjunt de la Societat, i nosaltres els hem ofert la realitat del cada dia de la nostra missió 
en la tasca concreta. Una experiència sempre massa breu, però enriquidora i 
imprescindible per enfortir els vincles d’una gran família. 

                                                                                                                  Teresa Gomà, rscj 

Visita del Consell General del Sagrat Cor 
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Amb motiu de la celebració de l’Any de la Vida Consagrada, 
atenent amb sol·licitud les paraules del Papa: “Viure el 
present amb passió és fer-se “experts en comunió”, 
<testimonis i artífexs d’aquell “projecte de comunió” que 
constitueix el cim de la història de l’home segons Déu>, 
l’Equip de Pastoral del Col·legi i les religioses, vam convidar 
a tota la Comunitat Educativa, a participar en una trobada 
per a donar a conèixer la vida de consagració religiosa, a la 
vegada que també vam obrir les portes de la Comunitat i els 
llocs on les germanes treballen, estudien i fan pregària, 
comptant amb l’ajuda dels professors, mitjançant una 
dinàmica lúdica i festiva, es va organitzar un joc de pistes 
titulat: “Els Misteris de la vida Religiosa”. 

Val a dir que hi va haver una gran participació, unes tres-
centes persones. Per grups de famílies se’ls  va entregar un 
carnet en el qual havien d’escriure el valor que els suggeria 

cadascuna de les experiències, segons ho havien viscut, sempre a partir d’un recorregut 
en el mateix col·legi i comunitat. 

Els valors que vam treballar van ser: l’alegria, la pregària, el compartir, la solidaritat, la 
confiança i la vida comunitària. Com que les experiències, eren molt divertides, i molt ben 
preparades, les famílies s’ho van passar d’allò més bé, també els moments de la pregària 
van ser molt significatius i emocionants. 

Com a acte de cloenda, vam compartir  unes pizzes fetes a la nostra cuina “boníssimes i 
calentetes”. Es va projectar un vídeo, per a donar a conèixer el dia a dia de la Comunitat 
de germanes. 

Ha estat una experiència inoblidable, es veia com tant pares, com alumnes i professors 
vibraven,  la felicitat i l’emoció es feia present entre els assistents. 
 

Celebració al col·legi Josep Tous amb motiu de l’Any de la Vida 
Consagrada 
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El P. Jesús Díaz, superior general dels Fills de la Sagrada Família, explica 
l’experiència al Sínode dels Bisbes 

Joan Piñol Catalunya Cristiana, 13 desembre 2015 
El pare Jesús Díaz Alonso, s.f. (Serradilla, 1960), és superior general dels Fills de la 
Sagrada Família. Aquesta congregació, fundada pel sant català Josep Manyanet, té la 

cúria general a Barcelona i 
va celebrar el 150è 
aniversari l’any passat. La 
integren més de 160 
religiosos, té 14 col·legis i 
22 cases més repartides 
per vuit països. Ara són a 
punt de tenir presència per 
primera vegada a l’Àfrica, 
concretament al Camerun. 
El pare Jesús va ser 
escollit per la Unió 
Internacional de Superiors 
Generals per participar al 
Sínode dels Bisbes sobre 
la Família que es va fer a 
Roma entre el 5 i el 25 

d’octubre juntament amb nou representants més, entre ells els espanyols Adolfo Nicolás, 
superior dels jesuïtes, i Javier Álvarez-Ossorio, superior dels Germans del Sagrat Cor. És 
la primera vegada que un manyanetià participa en un Sínode amb veu i vot. A l’assemblea 
de bisbes, el pare Jesús estava adscrit al grup A de llengua espanyola i portuguesa amb 
el cardenal Martínez Sistach i l’arquebisbe de Madrid, Carlos Osoro.  
 
Quan un religiós assisteix a un Sínode suposo que el repte és introduir la temàtica 
pròpia del carisma al qual pertany. 
Vaig intentar contribuir-hi en tot el que vaig poder, amb la satisfacció que algunes de les 
aportacions estan recollides al document final. Amb el nostre carisma, vaig fer un seguit 
d’intervencions sobre la Sagrada Família. En un Sínode de la Família, és important 
ressaltar el valor exemplar i actual de la família de Natzaret. Se l’esmentava en l’oració 
final, però calia destacar que la família de Natzaret continua sent un model bàsic per a les 
famílies d’avui.  
 
I al final, com queda recollida la importància de la família de Jesús? 
Al document final hi ha el doble de referències, molt més riques i justificades bíblicament. 
Es parla de la família de Natzaret com una família capaç de tenir un cor obert per acollir 
Déu en el seu interior, del seu paper educador, d’una família integrada en el context social 
amb tota normalitat i que va patir tots els problemes que pateixen les nostres famílies. 
Natzaret no és només un model devocional sinó un model molt concret.  
 
Un altre senyal d’identitat de la seva congregació és l’educació dels joves. Va poder 
parlar d’aquest tema?  
Al nostre grup lingüístic se’n va parlar molt i vam fer aportacions que han quedat al 
document final on ara es parla de l’educació dels fills d’una manera específica i més 
organitzada. Sobretot, vaig recordar la missió prioritària de la família en la formació dels 

«La família de Natzaret continua sent un model bàsic per a les famílies 
d’avui» 
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fills i vaig subratllar la importància de la relació amb l’escola per garantir aquesta educació 
integral.  
 
Es van presentar 1.355 esmenes al document de treball per aconseguir acordar la 
relació final. Gairebé es va haver de refer l’Instrumentum laboris.  

El document de treball era un calaix de sastre i s’oferia a diferents interpretacions. Era la 
relació del Sínode del 2014, que ja tenia un redactat molt discutible, i després s’hi van 
afegir les aportacions de les diòcesis que intentaven enriquir el text però era difícil veure-
hi una unitat. L’equip de redacció d’aquest Sínode va fer un esforç grandíssim per donar 
un sentit d’unitat al text, a més d’enriquir-lo amb la sagrada escriptura, la doctrina de 
l’Església i el magisteri dels darrers papes.  
 
El document final té un estil clarament diferent. 
El redactat és diferent però sobretot el contingut és molt més ric. El document final manté 
una postura clara, que és la de l’Església. És una visió de comunió amb la tradició però 
també d’obertura per mirar de respondre a les noves situacions. La redacció anterior era 
més ambigua. La inclusió del discerniment ha permès no parlar més de la via penitencial 
proposada pel cardenal Kasper que va originar la problemàtica del Sínode anterior. 
Aquesta vegada, la tesi de Kasper pràcticament no va sortir.  
 
Però alguns insisteixen que hi ha temes que no han quedat clars. 
Però han quedat oberts en una línia de respecte clar a la doctrina. S’aborden diversos 
temes des de l’àmbit de la pròpia consciència i això és catòlic. Hi ha aspectes que 
pertanyen a la consciència del creient, ben formada i il·luminada pel Magisteri. Són àmbits 
en què els pastors han d’orientar però al final és cadascú el qui en consciència ha 
d’actuar. Aquest discerniment a nivell de fòrum intern amb el bisbe o el sacerdot és 
fonamental. 
 
Com a pare sinodal, vostè va quedar satisfet amb el resultat? 
Si bé manté un llenguatge clerical i una mica abstracte, perquè és un Sínode de Bisbes, 
crec que s’ha intentat aterrar en la realitat quotidiana i emprar un llenguatge que les 
famílies puguin entendre.  
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Un dels canvis importants va ser la inclusió del magisteri de Benet XVI, Joan Pau II i 
Pau VI.  
Molts pares sinodals van dir que faltava el reconeixement explícit d’aquest magisteri, 
particularment el de la Familiaris consortio (1981), que fins ara ha estat considerada la 
carta magna de la família. Per això es van incorporar punts literals d’aquest document i a 

mi em sembla molt positiu. T’asseguro 
que molts pares sinodals es van 
tranquil·litzar en veure que apareixia el 
magisteri de Pau VI i de Joan Pau II. 
 
Sobre els divorciats tornats a casar, 
s’ha difuminat l’ensenyament de 
l’Església? 
No. El Sínode ha dit: aquest és l’ideal 
de la família cristiana, al qual ha de 
tendir, però hi ha situacions concretes 
difícils a les quals ens hem d’acostar 
sense disminuir per això la veritat. La 
llei és clara però no es pot aplicar de la 
mateixa manera a totes les situacions. 
No és el mateix una persona que ha 
abandonat la família que una persona 
que ha estat injustament abandonada, 
per exemple. Cal valorar si la persona 
ha mirat fermament de reconduir la 

situació, si ha mirat que els seus fills rebin una educació catòlica, si aquesta unió amb una 
altra persona està sent correcta… 
 
Fins ara es deia que una persona divorciada i tornada a casar pot accedir als 
sagraments si es confessa i fa el propòsit de viure com a germans.  
Això es manté.  
 
I què canvia? 
Hi ha moltes situacions que un ha patit injustament. La persona ha volgut salvar el 
matrimoni, té la voluntat ferma de continuar vivint la fe, vol establir una unió estable amb 
una altra persona pensant en els fills… En aquests casos, no es pot fer un discerniment 
en consciència orientat per un sacerdot o el bisbe que pugui portar en un determinat 
moment a l’accés al sagrament? Aquest és el punt a dia d’avui, no es parla d’itinerari 
penitencial, es parla de discerniment.  
 
Això pot generar diferents pràctiques pastorals? 
Podria ser, perquè el discerniment es fa a través del bisbe. Per tant, les solucions seran 
cas per cas.  
 
En aquest sentit, alguns demanaven que cada Conferència Episcopal pugui decidir 
com implementar el Sínode.  
Es va plantejar aquesta mena de regionalització de la pràctica pastoral però no va sortir al 
document final. Es parla de la responsabilitat del bisbe o del sacerdot però no de les 
conferències episcopals. La por és que en temes delicats de doctrina a cada lloc es faci 
una cosa diferent però el Sínode no s’ha obert a això. 
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La relació del grup alemany va tenir molta importància en la decisió final. 
El fet que el cercle alemany ja no tornés a parlar d’itinerari penitencial sinó que el 
plantegés diferent va facilitar l’acord. En especial, l’arquebisbe de Viena, el cardenal 
Schonborn, va desbloquejar la situació i el que ell va dir en bona mesura va quedar 
recollit. Em va causar molt bona impressió, un home molt ben format i molt equilibrat pel 
que fa als seus plantejaments, va tenir la capacitat de síntesi i de consens. 
 
S’ha donat massa importància a la qüestió dels divorciats? 
No crec que sigui una problemàtica de la dimensió que ha adquirit però existeix. Hi ha 
persones que pateixen i que voldrien accedir als sagraments, n’hi ha d’altres que passen i 

d’altres que combreguen sense dir 
res. Tractar l’acompanyament 
d’aquestes persones era 
necessari però no va ser el tema 
estrella. Un dels grans èxits del 
Sínode ha estat no quedar reduït 
a aquest tema. 
 
Hi ha hagut menys divisió en 
aquest Sínode respecte del 
2014?  
Hi ha hagut més comunió, si bé es 
nota una diferència clara en la 
visió de la família, sobretot amb 

Europa oriental i l’Àfrica. Per això en alguns cercles va ser molt difícil arribar a conclusions 
comunes perquè hi havia posicions molt diferents.  
 
Es parla molt de l’oposició dels africans. 
La resistència de l’Àfrica és un rebuig a la colonització ideològica i cultural, a la imposició 
del model de família europeu. Em sembla legítim, perquè són els seus valors. Però això 
no pot justificar negar-se a afrontar les situacions complicades de la gent. 
 
La seva congregació té presència sobretot a Espanya i Amèrica del Sud. Percep 
diferències entre aquests dos continents pel que fa a la família? 
Hi ha diferències. Per exemple, a Llatinoamèrica els ancians són molt respectats i no s’hi 
veuen centres per a gent gran. Quant a ruptures, és molt similar i en alguns països de 
Llatinoamèrica encara més. Per la globalització es va imposant arreu del món la visió 
europea del divorci, l’avortament i les unions homosexuals. 
 
Com era l’ambient del Sínode? Hi havia la polarització que alguns mitjans han 
descrit?  
Hi havia postures clarament diferents però s’han manifestat amb tot respecte i llibertat, 
cosa que cal agrair al Papa. Algunes intervencions eren molt directes en el que cadascú 
volia dir, sense floritures, perquè només teníem tres minuts per parlar. Fins i tot un pare 
sinodal de l’Orient va dir que l’oració a la Sagrada Família era teològicament un desastre, 
quan està feta pel Papa. I ho va dir davant d’ell. 
 
Ha estat diferent respecte d’altres assemblees sinodals? 
En altres sínodes les intervencions eren de vuit minuts, els bisbes es reunien menys i el 
document estava pràcticament fet en començar. La importància d’aquest Sínode han estat 
els cercles menors, on s’ha pogut parlar amb llibertat. 
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Els laics també? 
Els matrimonis que hi havia al meu cercle van parlar lliurement. Segons el reglament, 
només intervenien si se’ls donava permís, però al nostre grup podien parlar quan 
volguessin, com tothom. A més, podien presentar les seves esmenes a través d’un pare 
sinodal. 
 
Els mitjans de comunicació han exagerat les polèmiques i les divisions? 
Els mitjans intenten fer-ne la lectura des dels seus interessos o les seves idees però a 
l’interior del Sínode hi ha hagut un ambient tranquil i serè. L’ambient extern són lectures 
interessades del sínode, intents de pressionar en una direcció o altra, però no han tingut 
cap resultat perquè t’asseguro que, dins, totes aquestes polèmiques no han afectat al 
funcionament normal. 
 
Quin va ser el contingut de la seva intervenció a l’aula sinodal? 
Primer vaig desenvolupar els punts que feien referència a la Sagrada Família amb cites 
bíbliques. Vaig intentar mostrar que la família de Natzaret és molt més que un model 
devocional, és un 
exemple per a les 
famílies. La segona 
part va ser sobre la 
relació de Jesús amb la 
seva família. Crist va 
viure una experiència 
de filiació i ell la 
transmet en la seva 
predicació obrint l’àmbit 
de la família a una 
dimensió universal que 
va més enllà dels llaços 
sanguinis. Finalment, 
vaig parlar de la centralitat dels infants en la família.  
 
Quines són les aportacions més importants del Sínode? 
La valoració de la família com a element essencial de la societat. El reconeixement de les 
famílies que viuen fidelment amb esforç. La necessitat i el repte de la preparació per al 
matrimoni, també sobre sexualitat. La conversió pastoral perquè tota l’acció eclesial 
s’orienta a acompanyar la família. L’acompanyament de les famílies en totes les 
situacions. El discerniment de les situacions familiars difícils segons la doctrina i la 
consciència que porta a donar una resposta a les persones que pateixen. I tot això 
il·luminat sota la llum de Natzaret. 
 
Què ha trobat a faltar? 
Calia escoltar una mica més directament la veu de les famílies i de la dona. En això cal 
avançar per recalcar que la família no només és objecte d’evangelització sinó sobretot 
subjecte actiu, protagonista en l’Església. 
 
Es va parlar molt de millorar la formació matrimonial.  
Insistir en la centralitat de la formació va ser una de les coses més importants del Sínode. 
Estem demanant als matrimonis coses que no poden aportar perquè no els hem donat la 
formació adient. Els cursets prematrimonials no poden ser una xerrameca sinó que els 
nuvis han de sentir-se acollits i acompanyats en els primers anys de matrimoni. Això ja ho 
deia la Familiaris consortio però en molts llocs no s’ha aplicat. 
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El director general d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell, ha clos a Barcelona la XII Mostra de 
cinema espiritual de Catalunya  

 L’Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
ha acollit aquest vespre la cloenda de la XII Mostra 
de Cinema Espiritual de Catalunya. Ha estat el segon 
any consecutiu que la Direcció General d’Afers 
Religiosos organitza aquest esdeveniment i la 
primera vegada que una part  de la programació  l’ha 
pogut oferir també a Girona, Tarragona i Lleida, 
mercès a la col·laboració de l’Obra social “la Caixa”. 
El director general d’Afers Religiosos, Enric Vendrell, 
ha expressat la seva satisfacció pel creixement de 
l’oferta de la Mostra, “fidel a la selecció de films actuals, internacionals i de qualitat, 
que susciten interessos espirituals compartit, independentment de les creences 
dels espectadors”. A més, s’ha mostrat esperançat que l’any vinent pugui estendre 
encara més la programació arreu del país, perquè “no podem prescindir de la capacitat 
del cinema com a eina per superar prejudicis i el Govern de la Generalitat és el 
primer interessat en la convivència i la cohesió social. 

La primera Base de dades de cinema i religions 

Enric Vendrell ha fet coincidir l’acte de cloenda de la Mostra per presentar públicament la 
posada en marxa de la primera Base de dades de cinema i religions, una iniciativa de la 
Direcció General d’Afers Religiosos per a l’estudi i el coneixement de la diversitat 
religiosa, que ha elaborat i coordinat Joan-Andreu Rocha, doctor en història de les 
religions, professor de cinema i de comunicació intercultural i membre del Consell 
Assessor per a la Diversitat Religiosa. 

La Base de dades de cinema i religions és un exhaustiu catàleg de lliure accés que 
s’estrena avui al web de la Direcció General d’Afers Religiosos sota l’epígraf Fons 
filmogràfic de les religions Engega amb un fons de més de 1.800 pel·lícules i documentals 
produïdes a tot el món des dels orígens del cinema fins a l’actualitat i anirà incorporant 
altres referències per tal de romandre actualitzada permanentment. 
 
L’usuari d’aquesta font informativa pot trobar els films ordenats cronològicament i agrupats 
segons religions específiques (religions tradicionals, hinduisme, budisme, judaisme, 
cristianisme, islam, sikhisme, Fe bahá’í, etc.). Tota la producció catalogada té com a 
objecte una o diverses tradicions religioses, tanmateixa Enric Vendrell ha aclarit que 
“l’elaboració d’aquesta base de dades parteix del principi que no hi ha films sobre 
la religió en sentit abstracte, sinó sobre persones que professen una religió i sobre 
cultures on una determinada tradició religiosa hi té un paper rellevant; així que, per 
exemple, no hi ha pel·lícules islàmiques, sinó pel·lícules sobre els musulmans”.  
 
Vendrell ha destacat finalment el caràcter exhaustiu únic d’aquest catàleg filmogràfic, 
perquè “compren la gran majoria de les tradicions religioses i cobreixi la producció 
cinematogràfica mundial”. En acabar els parlaments, el públic ha pogut assistir a la 
projecció gratuïta i en preestrena de la pel·lícula Biagio, dirigida per Pasquale Scimeca, 
que relata la vida del missioner revolucionari Biagio Conte, nascut a Palerm fa 50 anys. 

Cloenda de la XII Mostra de cinema espiritual de Catalunya 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Mostra-de-Cinema-Espiritual-de-Catalunya
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos
http://governacio.gencat.cat/web/.content/afers_religiosos/documents/MCE_2015/151022_programa_XII_MCE_BR.pdf
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_consell_assessor_per_a_la_diversitat_religiosa/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_consell_assessor_per_a_la_diversitat_religiosa/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/fons-filmografic-de-les-religions/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/fons-filmografic-de-les-religions/
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P Julián Lozano, 14 de diciembre  
Propuestas para los lumbreras que han hecho estas pintadas en el Centro 
de Salud Mental San Juan de Dios en Ciempozuelos: 

1. Id algún día dentro de 
los muros. Pedid a los 
Hermanos de san Juan 
de Dios o al personal que 
os enseñen los 1.100 
pacientes que atienden. 
Pasearos por las once 
unidades. Saludad a los 
residentes. Aprended de 
ellos. Valorad la atención 
humana, sanitaria y 
espiritual que reciben. Lo 
mismo hasta podéis ser 
voluntarios y emplear 
mejor vuestro tiempo que 
pintando sandeces. 
Apuesto a que saludaréis 
a más de uno de los 
trabajadores, porque raro 

es quien viviendo en Ciempozuelos no tiene un amigo, familiar o conocido que trabaje en 
este Hospital. Es la empresa que más empleos da en todo el pueblo. 

2. Si no queréis cruzar el muro, avanzando por él 200 metros os encontraréis con el único 
COMEDOR SOCIAL que existe en Ciempozuelos. Más de 100 personas comen TODOS 
LOS DÍAS en él. La comida y los voluntarios son de la Obra social de la Hermandad de 
san Juan de Dios. A las familias que comen les podéis decir que tacháis la cruz porque es 
una liberación, porque somos el opio del pueblo y tal. Otra opción es que le deis vosotros 
de comer. En vez de ensuciar muros podríais haceros voluntarios del comedor social y así 
la ideología que vais vendiendo al menos tendría un punto de apoyo: ayudar de verdad a 
alguien. 

3. Además de conocer la 
obra humana, social y 
espiritual que se realiza tras 
estos muros, además de 
descubrir el comedor, os 
propongo que leáis un poco, 
y que os enteréis lo que por 
una hoz y un martillo se ha 
hecho en el último siglo, y lo 
que se sigue haciendo hoy -
entre otros lugares del 
mundo- en China o Korea 
del Norte. 

Si hacéis alguna de las tres 
opciones, o las tres, 
ganamos todos. Seguro. 
Rezo por vosotros. 

Pintades al Centre de Salut Mental a Sant Joan de Déu a Ciempozuelos 

https://www.facebook.com/julian.lozano.16?fref=nf
https://www.facebook.com/julian.lozano.16?fref=nf
https://www.facebook.com/julian.lozano.16
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207369784698135&set=pcb.10207369899140996&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207369785018143&set=pcb.10207369899140996&type=3
https://www.facebook.com/julian.lozano.16?fref=nf
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor P. Francesc Riu, salesià 

89 
Títol La familia i l’educació 

Font  Conferència pronunciada pel P. Francesc Riu a l'Aula Magna 
de l'Ateneu Universitari Sant Pacià en el marc del 4 Simposi 
Internacional sobre el Concili Vaticà II, titulat "L'Església del 
diàleg i del servei", que ha tingut lloc a Barcelona el 2 i 3 de 
desembre de 2015. 

Data 3 de desembre de 2015 

Publicat 17 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFERÈNCIA EPISCOPAL TARRACONENSE 

 Acte de presentació de la Carta Pastoral 

Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia. 
  

Hi intervindran: 
  

Dr. Jaume González Padrós, director de l’Institut Superior de Litúrgia de Barcelona 
Dr. Joan Planellas Barnosell, degà de la Facultat de Teologia de Catalunya 

Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’Ateneu U. Sant Pacià 
Mons. Joan Enric Vives i Sicília, arquebisbe d’Urgell, secretari de la CET i president de 

la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL) 
  

Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona 
  

Dijous, 17 de desembre de 2015, a les 13 h. 
 
 
 

MISCEL·LÀNIA D’HOMENATGE AL CARDENAL LLUÍS MARTÍNEZ 
SISTACH 
 

L’Ateneu Universitari Sant Pacià organitza l’acte 
acadèmic d’oferiment del volum «PASTURA LES 
MEVES OVELLES (Jn 21,16)» Miscel·lània d’homenatge 
al cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran Canceller de 
l’Ateneu U. Sant Pacià, que tindrà lloc a l’Aula Magna del 
Seminari Conciliar de Barcelona el dia 17 de desembre 
de 2015, dijous, a les 19.00 h 

Hi intervendran: 
 Salutació a càrrec del Dr. JAUME AYMAR, degà 

de la Facultat de Filosofia de Catalunya  

 

Servei de Documentació: “La familia i l’educació” 

Cursos, presentacions, seminaris, activitats… 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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 Salutació a càrrec del Dr. JOAN PLANELLAS, degà de la Facultat de Teologia de 
Catalunya  

 Semblança biogràfica a càrrec del Dr. SANTIAGO BUENO, vicerector de l’Ateneu 
U. Sant Pacià  

 Continguts de la Miscel·lània a càrrec del Dr. RAMON CORTS, vicerector de 
l’Ateneu U. Sant Pacià  

 Parlament del Dr. ARMAND PUIG I TÀRRECH, rector de l’Ateneu U. Sant Pacià  
 Parlament de l’arquebisbe JAUME PUJOL, vice Gran Canceller de l’Ateneu U. Sant 

Pacià  
Paraules finals del cardenal LLUÍS MARTÍNEZ SISTACH 

Tothom hi es convidat 

MONESTIR DE SANTA MARIA DE LES AVELLANES 
 

L’ENNEAGRAMA: UN CAMÍ D’INTERIORITAT I TRANSFORMACIÓ PERSONAL  

PRESENTACIÓ CURS DE SEGON NIVELL  
Cap de setmana d’aprofundiment en l’enneagrama com a camí 
per a afavorir un autoconeixement. Aquest curs està destinat a 
persones que han cursat el primer nivell d’enneagrama al 
Monestir de les Avellanes o bé tenen coneixements bàsics i 
suficients per integrar-se en aquest segon nivell.  
Es consolidaran els temes tractats i se n’obriran de nous, 
alguns dels quals segons l’interès dels participants: subtipus, 
mecanismes de defensa, funcionament dels tres centres en les 
inquietuds bàsiques de la vida, orientacions de millora personal, 
relacions interpersonals, la gestió dels conflictes, el lideratge, el 
camí de les virtuts... Interioritat i transformació personal. 
Psicologia i espiritualitat.  
 
EL PROFESSOR  
LLUÍS SERRA I LLANSANA. Germà marista. La seva tesi 

doctoral sobre l’enneagrama és pionera en el seu gènere, a nivell internacional. Autor, 
entre altres llibres, de “El eneagrama de las pasiones” y “Códigos del despertar interior”.  
 
DATES I HORARIS  
Comença el 22 de gener, divendres (arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici del 
seminari). Acaba el 24 de gener, diumenge, després de dinar.  
 
PREU  
Pensió + Activitat: 98 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa 0,50€ persona i nit)  
Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o bé a avellanes@maristes.org  
 
COM INSCRIURE'S (Places limitades)  

 Reserves trucant al 973 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org  
 Data màxima d’inscripció: 18 de gener de 2016.  

LLOC  
Monestir de les Avellanes  
Ctra. C-12, Qm. 181 ● 25612 Os de Balaguer (Noguera, Lleida)  
Telèfon: 973 43 80 06 ● Fax: 973 43 80 38  
a/e: avellanes@maristes.org | Web: http://www.monestirdelesavellanes.com 

mailto:avellanes@maristes.org
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

Vetlla de Cap d'Any 

dijous, 31 de desembre a les 10 de la nit 
monestir de Sant Pere de les Puel·les, Anglí, 55 – Barcelona 

www.benedictinessantperepuelles.cat 
 
 

 

 
Document dels bisbes de Catalunya 

 
Els bisbes de Catalunya, en la darrera reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, 
han aprovat un Document, titulat Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món 
amb misericòrdia. Els bisbes dirigeixen el Document “als fidels de les nostres Esglésies 
diocesanes que peregrinen a Catalunya i a tot el nostre poble”. 
 

El Document consta d’una 
introducció, quatre capítols i una 
conclusió. A la introducció, els 
bisbes commemoren el 
centenari del primer Congrés 
Litúrgic celebrat a Montserrat el 
juliol de l’any 1915 i publiquen el 
Document a l’inici de l’Any Sant 
de la Misericòrdia, convocat pel 
Papa Francesc amb motiu del 
cinquantenari de l’acabament 
del Concili Vaticà II. Els bisbes 
volen “adreçar als fidels 

cristians una paraula de consol i d’esperança per subratllar alguns aspectes que palesen 
la importància de la reforma litúrgica portada a terme pel Concili Vaticà II, incidint 
especialment en la finalitat educadora i catequètica de la litúrgia”. 
 
En el primer capítol, el Document fa un balanç positiu de la reforma litúrgica, a la llum de 
la Constitució conciliar Sacrosanctum Concilium sobre la sagrada litúrgia i de la centralitat 
de la Paraula de Déu, viscuda i interpretada en la fe de l’Església. Les dificultats que han 
acompanyat l’aplicació de la reforma, per excés o per defecte, “no poden enfosquir la 
seva bondat i validesa”, perquè “conté riqueses que cal anar aprofundint, com una major 
atenció a “l’art de celebrar”, a la formació bíblica i litúrgica, al sentit profund de “la 
participació plena, conscient i activa” que ha de portar veritablement a la vivència del 
misteri en la pròpia vida cristiana dels fidels, esdevenint llum del món i sal de la terra (cf. 
Mt 5,13-16)”. Els bisbes afirmen que “si sabem llegir i acollir la reforma conciliar, i alhora 
dur-la a la pràctica amb paciència i decisió, podrà i arribarà a ser cada vegada més una 
gran força per a la renovació sempre necessària de l’Església”. 
 
En el segon capítol, el Document tracta de la relació entre la litúrgia i la vida, la litúrgia i 
l’evangelització. “Hi ha un llaç estret –diuen els bisbes- entre litúrgia i vida cristiana, una 
vida que implica missió en el món, anunci de la joia de ser cristià, de donar culte al Déu 
veritable i d’estimar-lo amb tot el cor i totes les forces”. I citen el Papa Francesc quan diu, 
a l’Exhortació apostòlica Evangelii gaudium, “no podem quedar-nos tranquils, en espera 
passiva, en els nostres temples”, donat que l’Església “viu un desig inesgotable de brindar 

Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb misericòrdia 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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misericòrdia, fruit d’haver experimentat la infinita misericòrdia del Pare i la seva força 
difusiva”. 
 
En el tercer capítol, el Document ens exposa com el sagrament de l’amor, que és 
l’Eucaristia, ens empeny a estimar i a obrar amb misericòrdia. “Cada vegada que 
participem de l’Eucaristia d’una manera conscient, la nostra ànima s’obre a aquell amor 
que conté i fa present tot allò que Déu ha obrat per nosaltres, i llavors pot néixer en 
nosaltres mateixos una viva resposta d’amor”. “Per tant, si la participació a l’Eucaristia i el 
nostre culte eucarístic són autèntics, haurien de fer créixer en nosaltres la consciència de 
la dignitat de la persona humana i ens haurien d’urgir a treballar per aquesta dignitat de 
forma ben concreta”. I els bisbes fan també menció de “les institucions eclesials d’ajuda i 
de solidaritat, en particular Càritas en els 
seus diversos àmbits, (les quals) 
desenvolupen el preciós servei d’ajudar les 
persones necessitades, sobretot els més 
pobres”. I tot referint-se a la convocatòria, 
per part del Papa Francesc, d’un Any jubilar 
de la Misericòrdia, els bisbes afirmen que 
“l’Església ha de ser per a tots un àmbit de 
perdó i també l’espai de la celebració 
sacramental del perdó i la reconciliació”. 
 
En el quart i últim capítol, els bisbes, “tenint 
present el camí de pastoral litúrgica ja 
realitzat i les aportacions dels diversos 
Congressos litúrgics de Montserrat”, volen 
fer partícips als fidels d’alguns reptes que 
s’han de tenir presents en la pastoral 
litúrgica de les Esglésies diocesanes amb 
seu a Catalunya. Entre aquests reptes 
destaca el d’”afavorir la participació activa dels fidels i la vivència de la litúrgia com a base 
de l’espiritualitat del cristià”. I “cal intensificar una bona formació litúrgica dels fidels, 
especialment dels més joves per als qui la litúrgia ha de ser també la font i el cimal de la 
seva vida cristiana”. Així mateix, “convé que la Paraula de Déu transmesa en les 
Sagrades Escriptures tingui una presència ben gran i valorada en la vida de les nostres 
Esglésies i que cada cristià conegui els Evangelis i tota la Bíblia i els faci objecte del seu 
estudi, aprofundiment i oració contemplativa”. Altres reptes són millorar les homilies, 
renovar el conreu i la difusió de la música litúrgica, promoure l’art sagrat, afavorir el procés 
d’iniciació en la vida cristiana als qui no coneixen Jesucrist, motivar els cristians per tal 
que participin activament en la missa dominical i, si és possible, en família, millorar la 
comprensió de la penitència cristiana i del sagrament de la reconciliació i del perdó, i 
millorar també la celebració de les exèquies cristianes, i encoratjar i enfortir la pietat 
popular. 
 
En la conclusió del Document, els bisbes afirmen que “el repte que tenim al nostre davant 
és el de prosseguir la renovació de l’Església, d’acord amb la doctrina del Vaticà II, en 
l’esperit d’una Tradició sempre viva”. I demanen a “l’Esperit Sant, per intercessió de la 
Santíssima Mare de Déu de Montserrat, que renovi en la nostra vida la sorpresa 
eucarística per la resplendor i la bellesa que brillen en el ritu litúrgic, signe eficaç de la 
bellesa infinita pròpia del misteri sant de Déu”. 
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El Document Evangelitzats per la litúrgia, enviats a renovar el món amb la misericòrdia es 
publica per editorial Claret a la col·lecció Documents del Magisteri i al web de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, www.tarraconense.cat. La presentació pública del 
Document tindrà lloc el dijous 17 de desembre, a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de 
Barcelona. 
 

GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 
Barcelona, 16 de desembre de 2015  
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L’educació i les eleccions del 20-D  

Davant el proper esdeveniment electoral del 20 de desembre, els partits polítics han fet 
públiques les seves ofertes programàtiques. La lectura dels seus programes ens orienta 
sobre la manera de concebre la societat i les iniciatives concretes envers els diferents 
àmbits.  

Fent una lectura de les diverses 
propostes educatives, el primer 
component que crida l’atenció 
és que la pràctica totalitat 
advoca per un pacte educatiu 
que permeti atorgar estabilitat 
al sistema. No dubtem de les 
intencions de les formacions, 
però atesa l’experiència 
acumulada, pot resultar una 
tasca difícil d’assolir. No obstant 
això, des del nostre col·lectiu 
sempre hem estat partidaris 
d’arribar a un consens que 
permeti garantir un sistema 
educatiu estable i una millora 
general de la formació, i 
pretenem contribuir-hi al bon fi.  

Fundació de l’Escola Cristiana informa 579 [14.12.2015] 

Servei de Documentació: “Evangelitzats per la litúrgia, enviats a 

renovar el món amb misericordia” 
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El segon element que s’observa és la ja eterna dicotomia entre el dret a una 
educació per a tots i el de la llibertat d’educació. Es fa palesa als programes la 
defensa, per part d’alguns partits, d’una educació pública que, o bé aparta totalment, o bé 
atorga un caràcter de subsidiarietat a l’educació concertada, mentre que d’altres 
presenten el model educatiu que permet pares i mares elegir per als seus fills l’educació 
que sigui més conforme a les seves conviccions, juntament amb el manteniment del 
finançament públic en grau d’igualtat a la doble iniciativa escolar.  

 I un tercer factor en 
discòrdia, que acostuma a 
coincidir amb les postures 
que defensen un sistema 
educatiu públic i un que 
comparteix el doble model 
escolar, és el tractament 
de la religió a les aules, 
que per a alguns ha 
d’estar allunyada de 
l’ensenyament, mentre 
que per a d’altres ha de 
continuar formant part del 
contingut educatiu a les 
escoles.  

Així, les propostes 
concretes de determinat 
partit passen per la 
promoció d’una educació 
pública, gratuïta i laica, on 

l’oferta de places concertades seguirà finançant-se amb recursos públics però només en 
els casos on sigui necessari; és a dir, amb caràcter plenament subsidiari. Algun altre 
també promou una escola pública laica on no hi càpiga la integració d’ensenyaments 
confessionals i on revitalitzi i doti de competències més grans als consells escolars, tot 
fent obligatòria la coeducació. Una altra formació, sense negar l’ensenyament concertat, 
sosté que s’ha de posar fre a la introducció de qualsevol tipus de taxa, tarifa o despesa 
per part dels col·legis públics i concertats.  

En un sentit diametralment contrari, una formació manifesta la voluntat de garantir i 
ampliar les llibertats educatives consagrades a la Constitució mitjançant el desplegament 
harmònic del dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament, garantint el dret dels pares a 
escollir el tipus d’educació i el centre on escolaritzar els seus fills. En aquesta línia, dues 
de les formacions catalanes que concorren a les eleccions generals coincideixen en la 
preservació d’aquests drets, tot defensant un marc educatiu basat en la LEC. Una tercera 
formació articula un discurs on, en el marc d’una nova república i partint de la realitat 
actual de l’escola pública i escola concertada, l’acció dels poders polítics es basi en la 
igualtat de drets i de deures, tendint a la unificació del sistema educatiu, amb 
independència de la titularitat i del projecte educatiu de cada centre.  

Exercir el vot amb plena llibertat és un dret irrenunciable i no podem ni volem pretendre 
orientar el sentit del vot que, de manera lliure i personal, s’exerceix. Però pensem alhora 
que és positiu que, quan fem aquest exercici, siguem prou conscients del que representa 
una opció o una altra quan a les cambres legislatives pertoqui defensar els nostres drets i 
els nostres interessos com a ciutadans i com a país. 
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En el darrer quadern publicat pel centre d’estudis Cristianisme i Justícia, el 
coordinador del Servei Jesuïta a Migrants, Miguel González, reflexiona sobre les 
actituds que marquen la nostra relació amb les persones migrants  

 
 Hostilitat i hospitalitat: tant l’una com l’altra 
poden marcar la relació amb les persones 
migrants. Aquest quadern reflexiona sobre 
ambdues actituds. Sobre una hostilitat que es 
desplega de manera simbòlica però també real 
en les fronteres externes i internes (què són 
sinó les tanques, les concertines, els CIE, les 
batudes amb perfil racial....?) Però també d'una 
hospitalitat en part pendent de construir però 
que té en la proximitat, el veïnatge i el 
reconeixement de la ciutadania els seus pilars 
fonamentals.  
L'autor, Miguel González, és el coordinador del 
Servei Jesuïta a Migrants. Per això la seva 
proposta expressa allò que des de les entitats 
que formen part del SJM s'ha reflexionat durant 
aquests darrers anys. No hi trobareu receptes 
concretes però sí una mirada diferent sobre el 
fenomen migratori, precisament ara que la 
seguretat sembla primar sobre qualsevol altre 
valor com la cohesió, la ciutadania o la 
convivència. I és que la proposta que es fa des 

de el SJM no és una proposta lligada a circumstàncies o a urgències mediàtiques, sinó 
que és una proposta que retorna a la veritable dimensió temporal del fenomen. Hem 
d'aprendre a viure junts i juntes persones amb sensibilitats i cultures molt diferents, i això 
vol temps, el temps de les relacions humanes, el temps de construir vincles i empaties, el 
temps de des-aprendre estereotips i de superar fronteres que tenim molt internalitzades.  
Creiem que és un quadern necessari, ara més que mai, i que pot ajudar a persones, grups 
i comunitats, a construir un discurs alternatiu a una hostilitat que l'únic que fa és abocar-
nos a la desconfiança i a la por.  
 
 L’autor  
Miguel González Martín (Bilbao, 1972) és 
director de la Fundació Social Ignacio Ellacuría, i 
coordinador del Servei Jesuïta a Migrants 
d'Espanya (SJM). Entre altres càrrecs i funcions 
relacionades amb polítiques migratòries va ser 
Director d'Immigració i Diversitat del Govern 
Basc. També va treballar durant deu anys en 
cooperació internacional al desenvolupament 
amb l’ONG jesuïta Alboan.  
 
Més informació:  

 Quadern: “De l’hostilitat a l’hospitalitat”. [descarregar català]  

 Cuaderno: “De la hostilidad a la hospitalidad” [descargar español]  

 Imatge de Portada (català) - Imagen de Portada (español)  

De l’hostilitat a l’hospitalitat 
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La pròxima setmana no s’emetrà el nostre programa. Diumenge 20 de desembre s’emetrà 
un especial eleccions generals.  
  
Així doncs, “Signes dels temps” tornarà a TV3 el diumenge 27 de desembre. 
 
 
 

  DESEMBRE | 2015 
21 dl CEVRE: formació inicial 

25 dv Festa: Nadal 

26 ds Festa: Sant Esteve 
 
 
 

    GENER | 2016 
1 dv Festa: Cap d'Any 

6 dc Festa: Epifania 

11 dl CEVRE: formació inicial 

12 dt URC: Junta directiva 

18 dl CEVRE: formació inicial | Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

25 dl CEVRE: formació inicial 

28 dj AVC Roma: vigília inicia en la Basílica de Sant Pere 

29 dv AVC Roma: dia de “Reunió conjunta” 

30 ds AVC Roma: Jornada de trobada: Ordo Virginum, Vida Monàstica, Instituts Apostòlics, Instituts 
Seculars, nous Instituts o noves Formes de Vida Consagrada  31 dg 

 
 
 

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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