
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Ara que clausurem l’Any de la Vida Consagrada ens brollen del cor paraules d’agraïment 
per aquest temps de gràcia. 
Agraïment al Papa Francesc que, en proposar-lo, ha expressat la valoració i l’estima de 
l’Església envers la nostra forma de seguiment del Crist. Agraïm especialment la carta que 
ens va adreçar ell i els nostres Bisbes. 

2 de febrer: cloenda de l’Any de la Vida Consagrada 

Barcelona, 28 de gener de 2016                                                                           ANY IX. núm.       

Paraules en la cloenda de l’Any de la Vida Consagrada 
P. Màxim Muñoz Duran, claretià, president de l’URC 
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Agraïment perquè hem pogut apreciar, amb perspectiva de 50 anys, el llarg i fecund camí 
de renovació engegat pel Vaticà II a través del seu document Perfectae Caritatis. Un camí 
que ens ha portat, amb tots els clarobscurs que vulgueu, una vida religiosa més 
evangèlica, més fidel a la Paraula de Déu i als carismes fundacionals, d’una espiritualitat 
més bíblica i litúrgica, més interrelacionada amb els diversos carismes i ministeris de 
l’Església, més desplaçada cap al que avui diem 
les perifèries: humanes, socials, culturals. 

Agraïment per tants moments d’encontre que 
aquest Any ha propiciat a tots nivells: comunitaris, 
congregacionals i intercongregacionals. Subratllo 
especialment aquests darrers, i en concret els 
realitzat en el territori més proper on vivim, perquè 
ens han ajuda a conèixer-nos millor, compartir 
experiències i projectes i fins plantejar-nos la 
col·laboració en projectes conjunts. 

Agraïment també pels moments d’encontre, 
pregària i reflexió compartits amb els nostres 
Bisbes, preveres i laics de les esglésies 
diocesanes on s’ubiquen les nostres comunitats i 
centres. Especialment recordem amb estimació la 
trobada dels nostres Bisbes amb els Superiors Majors el 29 de gener. 

Agraïment pel dinamisme d’animació i formació que ha generat en les nostres comunitats i 
Instituts a través de multitud d’iniciatives: trobades, experiències, subsidis, celebracions... 

Agraïment per la interpel·lació i orientació que ha propiciat el celebrar aquest Any 
precisament a la llum de dos escrits papals altament estimulants: Evangelii Gaudium i 
Lodato Si, molt presents en els nostres capítols i assemblees. Hem sentit molt endins la 
crida del Papa Francesc a la conversió pastoral i ecològica de l’Església, per ser Església 
en sortida cap als marges i les perifèries, dins de la qual el nostre estil de vida s’hi sent 
especialment empès. 

Agraïment per la possibilitat de donar a conèixer a la resta de l’Església i a la societat 
quina és la nostra vida i en quines experiències fonamentals s’arrela. Alguns programes i 
mitjans de comunicació com Signes dels Temps, Catalunya Cristiana i Catalunya Religió 
hi han col·laborat molt sobretot difonent testimonis de persones de les diverses branques 
de la vida consagrada. 

Agraïment finalment per acabar aquest Any dins ja de l’Any Jubilar de la Misericòrdia. El 
lema de la nostra jornada d’enguany expressa el lligam entre ells i ho fa expressant alhora 
una constatació i, sobretot, un gran repte:  “La vida consagrada, profecia de la 
misericòrdia” com un estímul important del que també l'Església pot esperar de nosaltres: 
expressar amb la nostra vida i els nostres gestos el moll de l'os de l'evangeli de Jesucrist: 
el Déu Pare-Mare que és Amor, especialment envers els qui sofreixen en el cos o en 
l’esperit. 

En definitiva estem agraïts perquè aquest Any, gràcies a l’acció de l’Esperit, hem pogut 
assaborir el goig d’haver estat cridats al seguiment de Crist en la Vida Consagrada i hem 
trobat força per viure amb serenitat i fortalesa els moments de canvi, de feblesa, de 
discerniment que estem travessant. 

Crec que expresso el sentiment de tots vosaltres en dir que el lema que el Papa ens va 
proposar per a aquest Any ha penetrat molt endins dels nostres cors i resta com un far 
que, lluny d’esgotar-se en aquest any, està cridat a inspirar-nos i esperonar-nos en els 
propers anys, plens de reptes: recordar el passat amb gratitud, viure el present amb 
passió i abraçar el futur amb esperança. Continuem fent el camí junts! 
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Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada 
Vaticà 
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CONGREGACIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y  SOCIEDADES 

DE VIDA APOSTÓLICA 

VIDA CONSAGRADA EN UNIDAD 

ENCUENTRO INTERNACIONAL | Roma, 28 de enero - 02 de febrero 2016 

Ordo Virginum  -  Vida monástica claustral  -  Institutos Religios de vida apostólica,  de 
vida monástica masculina y  Sociedades  de VA  -  Institutos Seculares  -  Nuevos  
Institutos y  “nuevas formas” 

PROGRAMA 

28 de ENERO  Jueves, 18:00 horas- Basílica papal S. Pedro 

VIGILIA DE ORACIÓN     

29 de ENERO Viernes, 07:45  – 19:00 horas – Ciudad del Vaticano, Aula Pablo VI    

REFLEXIÓN –  DIÁLOGO 

07:45 Acogida 
08:45 Oración 

PRIMERA SESIÓN: 
09:30  Saludo e Introducción  

Vida Consagrada en la unidad de los carismes 
João Braz Card. de Aviz, Prefecto CIVCSVA   

10:15 1ª Relación: 
«REPRODUCIR EN SÍ MISMO, EN CUANTO ES POSIBLE, AQUELLA FORMA DE 
VIDA QUE ESCOGIÓ EL HIJO DE DIOS AL VENIR  AL MUNDO»   (VC 16) 
La vida consagrada en la Iglesia 
El fundamento común en la diversidad de la formas. Procesos en acto 
Christophe Theobald, SJ 

11.00 Intervalo      
 
SEGUNDA SESIÓN: 
11:30 2ª Relación a dos voces: 

HAN ADQUIRIDO ASÍ UNA ESPECIIE DE INSTINTO SOBRENATURAL QUE HA 
HECHO POSIBLE EL QUE HAYAN RENOVADO LA  PROPIA MENTE»  (CF VC 
94) 
La dimensión contemplativa de la vida consagrada.  
Un modo de habitar el hoy de la historia. Desafíos hacia el futuro. 
Maria Ignazia Angelini, OSB  Miguel Marquez Calle, OCD    

12:45 Recogida de preguntas sobre los temas presentados  
13:00 Tiempo libre  
 
TERCERA SESIÓN: 
15:30 Diálogo sobre los temas presentados  

CUARTA SESIÓN: 
16:30 3ª Relación: 

“ VINO NUEVO EN ODRES NUEVOS” (Mc 2, 22) 
La vida consagrada a 50 años de la  Lumen gentium y la Perfectae caritatis. 

Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada al Vaticà 
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Caminos de conversión 
S.E. Mons. José Rodríguez Carballo, ofm, Secretario CIVCSVA  

17:15 Recogida de preguntas sobre los temas presentados  
          Intervalo  
17:45  Diálogo sobre los temas presentados  
18:15 Oración         
    

SÁBADO 30 DE ENERO – – DOMINGO 31 DE ENERO 
REFLEXIÓN DE DEDICADA A LAS DISTINTAS  FORMAS . . .  
Institutos Religiosos de vida apostólica,  de vida monástica masculina y Sociedades de VA 
      
VIDA CONSAGRADA APOSTÓLICA QUÉ MISERICORDIA?     
 
30 de ENERO  

Sábado, 09:00 – 18:00 horas 

Archibasílica de S. Juan de Letrán – 
Universidad Pontificia Lateranense  

REFLEXIÓN -  DIÁLOGO  -  CAMINOS 

09:00 Basílica de S. Juan de Letrán 
Obediencia a la Palabra 
Lectio divina 
Vida consagrada apostólica. ¿Qué 

misericordia?  
Introducción  
 

10:30 Universidad Pontificia Lateranense 

10:30 – 13:00 FORUM LINGÜÍSTICOS SEGÚN TEMA (inglés, español, italiano, 
francés)   

TEMAS 
1. El anuncio de la Evangelii gaudium en el estilo de la misericordia como misión 
interinstitutos. Visión, diálogo, caminos. 
2. Institutos religiosos y SVA en la exigencia intercultural. Profundización y práctica 
de vida. 
3. El caso serio de la formación continua en los institutos religiosos. Focus y 
responsabilidad institucional. 
4. Institutos religiosos y SVA: la proximidad con las nuevas fundaciones. Visión y 
caminos. 
5. Institutos religiosos y SVA: lugar de Evangelio en comunión con la familia y con 
las demás vocaciones en la Iglesia. Visión, testimonio, caminos. 
6. Institutos religiosos y SVA en el pluralismo religioso. Visión y caminos.  

13:00 Tiempo libre   
 
15:30 - 18:00  ASAMBLEA ABIERTA  (ESCUCHA FOCUS DE LOS TEMAS QUE 
INTERESAN)  
15:30 - 16:15 presentación de los argumentos  1 y 2 
16:15 - 17:00 presentación de los argumentos  3 y 4  
17:00  Intervalo  
17:15 - 18:00  presentación de los argumentos  5 y 6   
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31 de ENERO 

Domingo, 08:00 – 12:30 - Ciudad del Vaticano, Aula Pablo VI 
PROVOCACIÓN Y VISIÓN 
08:00 Acogida 
09:00 Oración 
Preside João Braz Card. de Aviz, Prefecto CIVCSVA 
 
PRIMERA SESIÓN: 
09:45 1ª Relación: La Vida consagrada apostólica lugar de contemplación, de 
reflexión teológica y de formación a la misericòrdia 
Nathalie Becquart, Institut La XavièrE 
10:30 Pausa - Café  
 
SEGUNDA SESIÓN: 
11:00 2ª Relación: La Vida consagrada apostólica lugar de acogida, de comunión, 
de ejercicio y  práctica de la misericòrdia 
Mons. Santiago Agrelo Martínez, OFM, 
Arzobispo de Tánger 
12:00 Vida consagrada apostólica hacia el futuro 
Las Provocaciones de la reflexión y diálogo general 
Síntesis, visión y caminos    
Domingo, tarde 
TIEMPO PARA LA LITÚRGIA EUCARÍSTICA. CAMINOS VARIOS 
 

1 de FEBRERO 

Lunes, 08:30 – 19:30 horas – Ciudad  del 
Vaticano, Aula Pablo VI 
08:30 Acogida 
09:30 Lectio Divina y Contemplación  

AUDIENCIA SANTO PADRE 
FRANCISCO   
 
16:00  Panel: Consagrados hoy en la Iglesia 
y en el mundo, provocados por el Evangelio 

Ordo Virginum, Vida Monástica, Institutos religiosos de vida apostólica,  
Institutos Seculares, Nuevos institutos y  nuevas formas  

17:00 Intervalo  
18:00 Algo bello para Dios 

Los consagrados y las consagradas a la Iglesia y al mundo 
Oratorio 
Dirección artistica Mons. Marco Frisina 

   

2 de FEBRERO 

Martes, mañana 
PEREGRINAJE  “JUBILEO DE LA MISERICORDIA ” 
 
Martes, tarde - Basílica papal S. Pedro 
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA PRESIDIDA POR EL SANTO PADRE FRANCISCO 
CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA   
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Arquebisbat de Tarragona:  

Data: 31 de gener a les 11 matí. Acte: Eucaristia, presidida per l’arquebisbe, a la catedral, 

seguida de convivium. 

Data: 2 de febrer a les 7 de la tarda. Acte: vespres solemnes, presidides per l’arquebisbe, al 

convent de les carmelites descalces de Tarragona,. 

Bisbat de Tortosa:  

Data: 7 de febrer a 2/4 de 6 de la tarda 17,30. Acte: Eucaristia de cloenda de l’Any de la Vida 

Consagrada i Jubileu de la misericòrdia a la catedral.. 

Bisbat de Lleida:  

Data: 6 de febrer de 10 del matí a 2 de la tarda. Lloc: Acadèmia mariana. Acte: conferència del 

bisbe, treball de grups, missa i dinar 

Bisbat d’Urgell: 

Cada comunitat 

d’acord amb el rector 

de la parròquia. 

Bisbat de Solsona: 

El dia 2 de febrer les 

celebracions es fan 

per Arxiprestats.  

Bisbat de Vic:  

Data: 31 de gener.  
• A les 11'00 
Trobada inicial a 
l'església dels Dolors 
seguida d'un breu 
"peregrinatge" fins a 
creuar la Porta 
Santa. 
• A les 11'30 EUCARISTIA a la catedral, presidida pel Sr. Bisbe Romà Casanova. 
• A les 13'00,aproximadament,Dinar de germanor a la Casa "Sant Antoni M. Claret", amb les 
persones que s'hagin inscrit. 

Bisbat de Girona:  

Data: 2 de febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida pel sr. Bisbe i concelebrada per 

religiosos i preveres diocesans a l'esglèsia parroquial de Santa Susanna del Mercadal de Girona. 

Data: 7 de febrer. Acte: a les poblacions on hi ha comunitats religioses també se celebra la 

Jornada de la VC. 

 

Arquebisbat de Barcelona:  

Data: 2 febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida per l’arquebisbe, a la catedral. 

Bisbat de Terrassa:  

Data: 31 de gener a 2/4 de 5 de la tarda. Acte:, taula rodona amb diverses experiències de com 

es viuen les obres de misericòrdia a la vida consagrada, i eucaristia, presidida pel bisbe. 

Data: 2 de febrer a les 8 del vespre. Acte: eucaristia, presidida pel bisbe a la catedral. 

Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:  

Data: 2 febrer, a les 7 de la tarda. Acte: Eucaristia presidida pel bisbe, a la catedral. 

Cloenda de l’Any dela Vida Consagrada 

Principals celebracions a les diòcesis catalanes 
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En economia i a les urnes, per posar dos exemples, els números ho són gairebé tot. No 
tot, però són determinants. La vida consagrada, la Jornada Mundial de la qual se celebra 
el dia 2 de febrer, segueix la mateixa lògica? Un cop d’ull a la realitat personal i 
comunitària de la vida religiosa permet concloure que en molts països d’Europa —no en 
tots— l’envelliment és una característica fonamental. Amb poques entrades i més 

defuncions, la 
reducció numèrica 
és inapel·lable. 

Si bé el papa Benet 
va afirmar que la 
vida consagrada no 
faltarà mai a 
l’Església, avui cal 
preguntar-se per les 
proporcions. Les 
religioses i els 
religiosos, son pocs 
o massa? Es poden 

esgrimir moltes raons per justificar la situació actual. Es poden enumerar causes diferents. 
N’esmento unes quantes: la creixent descristianització de la societat, l’envelliment de la 
població, la problemàtica familiar, el descens de la natalitat, la pèrdua de l’alteritat 
acompanyada d’un individualisme galopant, l’assumpció de camps missionals pels poders 
de l’Estat, la consciència del laïcat que, quan té més aspiracions, no s’aboca sobre el 
sacerdoci o la vida consagrada, sinó sobre una versió més exigent d’ella mateixa, la crisi 
dels valors institucionals, l’allunyament del valor evangèlic de l’obediència... 

Amb tot, avui hi ha altres dimensions que s’escapen als raonaments habituals. La lògica 
de Déu segueix uns altres paràmetres numèrics. En el llibre dels Jutges, el cas de Gedeó 
pot proporcionar molta llum sobre aquest tema. Jahvè es dirigeix a Gedeó i li diu: «Vés, 
que amb aquesta força que tens salvaràs Israel de l’opressió de Madian.» Gedeó reconeix 
la seva impotència, la pobresa del seu clan i la insignificança de la seva persona. Jahvè li 
respon que estarà amb ell. Gedeó convoca un exèrcit de 32.000 soldats. Déu jutja que és 
massa nombrós i que pot ser causa per enorgullir-se en atribuir-se ell mateix la victòria. 
Cal descartar els que tremolin de por. Un total de 22.000 homes se’n tornen a casa i en 
queden només 10.000. Jahvè reconeix que «encara hi ha massa gent». Posa una altra 
prova, la manera de beure l’aigua del riu, per reduir l’exèrcit. En queden 300. La tropa 
inicial comptava amb 32.000 soldats. La final, només en té 300. Jahvè diu: «Amb els 300 
homes que han begut llepant l’aigua de la pròpia mà, jo us salvaré.» La victòria no es fa 
esperar. No cal confiar en las pròpies forces, sinó en l’ímpetu del Senyor. 

Les religioses i els religiosos són pocs o massa? Humanament, el descens numèric és 
evident. Els temps de les grans obres, de l’omnipresència social, han passat. La confiança 
en els propis èxits no porta enlloc. El relat de Gedeó ens descobreix que la lògica de Déu 
segueix uns altres camins. Discerniment gens fàcil. Avui, les religioses i els religiosos 
están carregats d’anys. La seva vida, en molts casos, té una qualitat humana i espiritual 
extraordinària, es mou en la discreció i, sovint, en l’anonimat. Que potser donen més 
glòria a Déu amb la pobresa de les seves estadístiques que amb les grans obres 
centenàries. 
 
Lluís Serra Llansana 

Religiosos avui: pocs o massa? 
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El P. Ricard Costa- Jussà ha estat escollit nou Provincial dels Missioners Claretians 
de Catalunya 
 
La tercera jornada del Capítol ha començat amb la celebració de l’Eucaristia i de Laudes, 
presidida pel P. Gonzalo. Durant la Missa s’ha invocat de manera especial l’Esperit Sant 
perquè ajudi a l’elecció del nou P. Provincial i 
del seu equip de govern que s’ha realitzat 
durant la jornada d’avui. En la homilia el P. 
Gonzalo ha senyalat la importància de la 
responsabilitat comunitària i personal però 
confiant amb el Senyor. A partir de l’Evangeli 
d’aquest dimecres, el P. Gonzalo ha afirmat 
que el Senyor ens demana prendre’l 
seriosament, a purificar les motivacions 
personals i confiar plenament amb Ell. També 
ha recordat que el P. Claret quan va acceptar 
l’encàrrec de l’arquebisbat de Santiago de 
Cuba no va prendre la decisió en solitari, sinó 
que prèviament ho va consultar amb les 
persones més properes. Totes aquests punts 
de reflexió han ajudat a la pregària personal i 
comunitària abans de l’elecció del P. Provincial i del nou equip de govern. 
Després d’invocar l’Esperit Sant amb el cant Veni Creator Spiritus, i de rellegir el número 
112 de les Constitucions i els números 444 i 445 del Directori ha estat elegit el P. Ricard 
Costa-Jussà nou Provincial del Missioners Claretians de Catalunya. 
 
El P. Ricard Costa-Jussà va néixer a Sabadell l’any 1967, ciutat on va cursar els seus 
primers estudis al Col·legi Claret. Va entrar com a postulant a la Congregació l’any 1979. 
Va fer la primera professió a Montgat l’any 1988, i el 1992 dugué a terme la professió 
perpètua a Vic. Va ser ordenat diaca l’any 1994 a Valls, i sacerdot a Sabadell, la seva 
ciutat natal, l’any 1995. Després del temps de postulantat i noviciat, va fer els estudis de 
filosofia i teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. El P. Ricard va ser consultor 
d’apostolat entre els anys 2002 i 2010, i durant el darrer sexenni, del 2004 al 2010, va 
compaginar la funció de consultor exercint també de vicari provincial. El P. Costa- Jussà 
ha viscut a les comunitats de Sant Boi del Llobregat, Girona, Valls i Barcelona. Actualment 
és rector de la parròquia del Cor de Maria i de Sant Tomàs de Barcelona. 

El nou Govern Provincial 

A la tarda del dimecres 27 de gener, el nou P. Provincial, el P. Ricard Costa-Jussà, ha 
exposat la seva proposta d’organització del govern que ha estat aprovada. En primer lloc, 
ha estat escollit el P. Ramon Olomí com a conseller-prefecte d’economia, que repetirà en 
el càrrec. El Gmà. Josep Codina ha serà el conseller-prefecte d’apostolat. El P. Màxim 
Muñoz, fins ara Provincial, ocuparà el càrrec de prefecte de formació i espiritualitat. 

Durant l’última part de la tarda els diferents laics que col·laboren amb els Missioners 
Claretians de Catalunya han exposat la seva valoració i les propostes de millores. 

24-30 de gener: XXIIè capítol provincial dels Missioners Claretians  
El P. Ricard Costa- Jussà ha estat escollit nou Provincial 
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Després s’ha compartit entre tots una estona de pregària i, a continuació, s’ha acabat amb 
el sopar fratern. 

El Conseller-Prefecte d’economia, el P. Ramon Olomí i Batlle 

El P. Olomí va néixer a Artesa de Lleida el 1944. Va ser ordenat a Roma el maig del 1970. 

És llicenciat en Teologia per la Universitat de Laterà de Roma i en Psicologia per la 
Universitat de Barcelona. 

Dins el si de la Província de Catalunya cal destacar que del 1970 al 1979 va residir a 
Montgat i a més a més de tenir diferents càrrecs parroquials, va dur a terme tasques com 
a professor del Seminari de Conrerria i també com a formador de Postulants. Del 1979 al 
1987 va ser Director del Col·legi Claret de Sabadell i del 1987 al1989 rector de la 
Parròquia de Sant Boi. En aquest mateix any, el 1989, i aquesta vegada des de Valls va 
encarregar-se de l’Administració i la Direcció del Col·legi Claret de Valls. El 1992 va 
esdevenir Provincial dels Claretians de Catalunya i ho va ser durant 12 anys. Una vegada 
finalitzat el període com a Provincial va ser escollit Administrador Provincial, tasca que 

està duent a terme des del 2004. 

El Conseller-Prefecte d’apostolat, 
el Gmà. Josep Codina i Plana 

El Gmà. Josep Codina va néixer a la 
Cellera de Ter (Girona) el 1967. Va 
fer la professió perpètua a Vic l’any 
2011. 

És llicenciat en Catequètica per 
l’Institut Superior de Ciències 
Religioses San Pío X de Madrid. 
Durant l’any 2005 va realitzar el 
postulantat a Vic, continuà amb el 
noviciat a Granada durant el curs 

2005-2006. Va seguir amb l’etapa formativa a Vic fins el 2009. En aquest any es traslladà 
a Colmenar Viejo (Madrid) per ampliar els seus estudis i formació. El 2011 és destinat a 
Valls on s’ocupa de la pastoral del Col·legi Claret i de la parròquia Mare de Déu del Lledó. 
A partir de l’any 2012 és el responsable de la Pastoral Juvenil de la Província. És membre 
de la vocalia de la Pastoral Juvenil de la URC i també forma part de l’equip de Delegació 
de Pastoral Juvenil de l’arquebisbat de Tarragona. 

El Conseller-Prefecte d’espiritualitat i formació, el P. Màxim Muñoz i Duran 

El P. Muñoz va néixer el 6 d’agost de 1958 a Zarza Capilla (Badajoz). Va professar com a 
claretià el 1977 i va ser ordenat prevere el 1985. És doctor en Teologia per la universitat 
Gregoriana de Roma, amb una tesi sobre Yves Congar, i professor de cristologia en la 
Facultat de Teologia de Catalunya. També ha estat professor de l’ISCREB i de l’Institut de 
Teologia Fonamental de St. Cugat, i del CEVRE, i director de la Fundació Claret. Autor de 
diversos llibres i articles de teologia i pastoral, ha estat membre del consell de redacció de 
les revistes Ephemerides Mariologicae y Selecciones de Teología. Des del 2004 el P. 
Màxim Muñoz és el Provincial dels Claretians de Catalunya. Actualment és també 
President de la URC (Unió de Religiosos de Catalunya). 

http://claretians.cat/wp-content/uploads/2016/01/P1010403.jpg
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Els inicis dels Capítol 

Diumenge 24 de gener va començar a Vic el XXIIè Capítol Provincial dels Missioners 
Claretians de Catalunya, que va ser convocat oficialment el dilluns 7 de desembre pel P. 
Màxim Muñoz, superior provincial. Té previst el seu acabament dissabte 30 de gener. 

El Capítol està presidit pel P. Gonzalo Fernández, vicari general i compta amb la 
participació de 22 
claretians més: els 
membres del govern 
provincial, els superiors 
de les nou comunitats 
claretianes que hi ha a 
Catalunya i altres 
membres elegits pel 
conjunt de la Província. 

El present Capítol 
coincideix amb el final 
de l’Any de la Vida 
Consagrada, en la 
celebració dels 50 anys 
de la clausura del 
Concili Vaticà II i, poc 
després de l’inici de 
l’Any Sant de la 
Misericòrdia. El Capítol 

tindrà molt en compte el document del Capítol General acabat recentment i d’altres 
documents del Papa com “Evangelii Gaudium” i “Laudato Si’”. 

El Capítol Provincial se celebra ordinàriament cada sis anys i la seva tasca és avaluar la 
realització dels objectius marcats pel capítol anterior, fixar el pla per al període següent, 
d’acord amb les directrius marcades pel Capítol General, i elegir el govern provincial. 

L’actual superior provincial, el P. Màxim Muñoz, assenyala que la novetat més important 
d’aquest Capítol és que haurà de preparar les bases per la constitució d’una nova 
Província Claretiana, formada pels claretians de Catalunya, Euskal Herria, França i Itàlia. 
Aquest fet s’inscriu en el procés de reorganització dels Claretians a Europa, que 
passaran, en el termini màxim de tres anys, de 10 organismes a quatre. 

Muñoz afegeix que una de les tasques més importants del present Capítol serà aplicar a 
la Província les decisions preses pel darrer Capítol General, celebrat l’estiu passat a 
Roma amb el lema “testimonis-missatgers de la joia de l’Evangeli”. Això vol dir que estarà 
marcat per la crida a la conversió pastoral i ecològica urgida pel Papa Francesc. Podent-
t’ho concretar en dos dinamismes: Ser “congregació en sortida” i esdevenir 
“evangelitzadors amb Esperit, testimonis-missatgers de la joia de l’Evangeli”. El P. Màxim 
remarca també que caldrà concretar on se situen avui i aquí les perifèries i fronteres cap a 
les quals s’han de desplaçar com a Província i quin estil personal i comunitari pot 
esdevenir avui evangèlicament creïble. 

Vegeu: http://claretians.cat/2016/01/25/diumenge-va-comencar-el-xxiie-capitol-provincial-
dels-missioners-claretians-de-catalunya/#sthash.geKc2lCF.dpuf  

http://claretians.cat/2016/01/25/diumenge-va-comencar-el-xxiie-capitol-provincial-dels-missioners-claretians-de-catalunya/#sthash.geKc2lCF.dpuf
http://claretians.cat/2016/01/25/diumenge-va-comencar-el-xxiie-capitol-provincial-dels-missioners-claretians-de-catalunya/#sthash.geKc2lCF.dpuf
http://claretians.cat/wp-content/uploads/2016/01/foto_celeb_provincia_claretiana_vic.jpg


  
 

    12 | 31 

 
 
 

 
 
Els passats 16 i 17 de gener vam tenir, a Madrid, l’assemblea interfranciscana d’Espanya, 
on ens vam reunir 40 membres de diverses famílies franciscanes. 
 

El lema va ser: “Nadie que mire a tus ojos, se aparte jamás sin tu misericordia”, fent 
referència a la carta que sant Francesc va escriure a un ministre provincial. 
 

En representació dels franciscans de Catalunya vam assistir en Juan Antonio Adánez, 
franciscà conventual, Pilar Rodríguez, 
franciscana dardera, i jo mateixa Consol 
Muñoz, franciscana missionera de la IC. 
 

La ponència, amb el títol “La difícil 
misericordia: una relectura de la carta a 
un ministro en el Año de la misericordia”, 
la va impartir el caputxí Fidel Aizpurúa, 
gran expert en textos franciscans. 
 

Com a tota assemblea de religiosos, a 
part dels temes que s’han de debatre, es 
crea un clima de familiaritat i germanor, 
que ens ajuda a anar plegats en temes 
que a tots ens incumbeixen i ens 
preocupen. Els religiosos, ara més que 
mai, hem d’anar junts i ens hem d’ajudar a 
fer el nostre camí de donació a Déu i als 
germans. 
 

El president de la interfranciscana, el 
caputxí Benjamín Echeverría, va 
concloure l’assemblea amb unes 
paraules, i entre altres coses ens va dir: 
“Queremos usar verbos en nuestro 
vocabulario tales como ANIMAR, 
AFIANZAR, MOTIVAR, porque queremos 
comprometernos en salir de las angostas 
estructuras de la propia pequeñez 
individual, para hacer nuestro el amplio 

horizonte de lo común, de lo inter-franciscano, de lo eclesial”. 
 

Consol Muñoz 

Assemblea interfranciscana 
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Monestir de Santa Clara ● Balaguer (Lleida) 
 
En una ceremonia 
ungida y emotiva, el día 
14 de enero hizo su 
profesión de votos 
temporales Sor Leticia 
Batzín en la Orden de 
Santa Clara. 
Sor Leticia expresó 
reiteradamente su gozo 
por consagrarse al 
Señor, y una inmensa 
gratitud hacia Dios, 
hacia sus padres, hacia 
la comunidad que con 
cariño la acoge en su 
seno, a todos los que le 

acompañaron y a la familia franciscana que, representada en sus tres órdenes, estuvo 
presente en tan hermoso acontecimiento.   
 

Vots perpetus de germanes de Nostra Senyora de la Consolació 
 
Víctor-Manuel Cardona | Catalunya Cristiana 

 Dissabte 9 de gener la Casa Mare de la Consolació, a Jesús-Tortosa, era un formiguer de 
vida, emocions i també de pregària. Arribaven germanes, famílies, amics... Un moviment 
que al migdia, després de dinar, va augmentar de forma notable: no només hi havia gent a 
la porteria de la casa esperant poder passar per participar en la jornada, sinó també a la 

porta de l’església molts esperaven 
pacientment per poder entrar i prendre 
bon lloc. Quina era la causa de tant 
enrenou?, per què tant de goig? Gent de 
Madrid, Castelló, Saragossa, Reus, 
Borriana, Benicarló, Vila-real, Tortosa... i 
del mateix Jesús van omplir de gom a 
gom el temple de tres naus de la Casa 
Mare. Quin motiu congregava i què 
originava aquella festa exultant? La 
professió de vots perpetus de tres joves 
de la congregació de les Germanes de 
Nostra Senyora de la Consolació, 
fundades a Tortosa per santa Maria Rosa 

Molas: María Darás, Ángela Cases i María Fernández. Després d’un any de postulantat, 
dos de noviciat i set de juniorat, arribava el moment de fer un pas important i definitiu: 
consagrar-se al Senyor «per tots els dies de la vida» en els vots de pobresa, castedat i 
obediència. Anys de formació, de convivència, de conèixer la congregació i les seves 
obres a Còrdova, Albacete, Borriana, Madrid, Pamplona, Benicarló i Jesús-Tortosa; temps 
de reflexió i de maduració que, enmig d’il·lusions i generositats, dificultats i entrebancs, ha 
desembocat, amb l’ajuda de la Gràcia, de la intercessió de la Mare de Déu i la mediació 

Déu continua cridant… i les respostes sovint són generoses 
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de santa Maria Rosa Molas, en aquesta celebració festiva d’acció de gràcies al Déu Pare 
de tot consol i consagració a Crist en la vida religiosa. Tres diaques i dotze sacerdots van 
participar en la celebració, que va presidir el bisbe de Canàries, Francisco Cases, oncle 
d’Ángela, una de les que professaven. Els cants, en els quals va participar d’una forma 
viva i pietosa tota l’assemblea reunida, van tenir el suport del cor de l’Hospital Provincial 
de Castelló, on les Germanes animen els grups de voluntariat i fan una tasca 
extraordinària d’acompanyament i cura de malalts i dels seus familiars. 

Conversió del cor 

La veritat és que era fàcil professar la fe i pregar. El clima de silenci religiós, de pietat 
ferma i d’estimació cap a la congregació i cap a les professandes convidaven a viure 
aquestes actituds sense necessitat d’un gran esforç. Després de la monició d’entrada en 
la qual María, Ángela i María situaven la celebració i encaminaven la pregària dels 
presents, es va iniciar l’Eucaristia amb els ritus propis. Les lectures van ser proclamades 
amb unció i emoció per la mare de María Fernández i una germana de María Darás. En 
l’homilia, Mons. Francisco Cases, partint del Baptisme del Se 

nyor, festa en la qual se celebrava la professió, i fonamentant-se en el Baptisme cristià —
arran de tota la vida cristiana, també per tant de la consagrada—, va recordar el poder, la 
missió i l’obra que fa en nosaltres Crist i el seu Esperit pel Baptisme: la conversió del 
nostre cor. I recordant que és l’Esperit qui configura el cor de les tres joves com a 
consagrades al Senyor —Crist és el primer consagrat al Senyor—, va recordar les 
característiques de qui en el seu compromís romanen fidels tota la vida: la preparació, el 
diàleg, la cura mútua i la intercessió. Després del moment intens de pregària amb la 
invocació de tots els sants, va venir l’emotiu acte de professió perpètua davant la mare 
general de la congregació, Emilia Sebastià, la pregària del bisbe i el lliurament de l’anell 
de la fe com a signe de consagració. La col·lecta, recollida pels nebots d’una de les 
germanes, es va dedicar íntegrament a Delwende, una ONG  
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Malgrat la creixent secularització de la societat catalana encara hi ha persones que 
senten vocació per la vida cristiana i trien convertir-se, entre d’altres, en religioses 
o sacerdots 

Per: Andrea Zamorano Pardines i Xènia Casanovas Díez 

L’època en què ingressar al seminari o al convent era considerat una opció de vida com 
qualsevol altra per la majoria de catalans, fa temps que va quedar enrere. Actualment, 
aquells que decideixen dedicar-se a la vida cristiana més enllà de la vocació laïcal són 
una excepció i la reacció habitual davant d’aquest pas és la incomprensió. “És com si 
fóssim àliens”, explica la missionera de 24 anys Leticia Manén, que afirma que fora 
dels cercles cristians “la gent no ens veu normals”. El cas de la Leticia és molt 
representatiu dels temps que vivim. La seva família no la va entendre quan, fa sis anys, va 
decidir entrar a la congregació de les Filles de la Sagrada Família de Natzaret. Malgrat 
havia estudiat a un col·legi de religioses, justament de la mateixa congregació, la reacció 
de la seva mare va ser de rebuig.“Va contactar amb advocats dient que denunciarien la 
congregació i a la persona que m’estava acompanyant…va ser un show”, recorda la 
Leticia. 

No tots els casos arriben a aquest extrem i també hi ha famílies, com la del seminarista 
diocesà de 25 anys Carlos Pérez, que de seguida accepten la decisió. En el cas d’en 
Carlos, fins i tot la seva parella, a la qual va deixar per entrar al seminari, el va animar a 
seguir la seva vocació. Pel que fa a la Leticia, la comprensió dels seus pares va arribar 
quan, un cop dins la congregació, van veure que era feliç i seguia sent la de sempre. 
Però què mou a aquests joves a voler dedicar la seva vida a Déu? Tant la Leticia com en 
Carlos parlen d’escoltar la “crida de Déu” per explicar que hagin apostat, ella per la 
vida religiosa i ell, per la vida de sacerdot diocesà. Ambdós comparteixen la voluntat de 
servir a Jesucrist però la manera amb la qual han decidit fer-ho és diferent. 

Dintre de la vida cristiana hi ha moltes maneres de servir a Déu depenent de la vocació 
que es tingui. La majoritària és la laïcal, la dels batejats, que generalment es casen i 
formen una família. Entre les vocacions no laïcals, una de les més visibles, i exclusiva 
pels homes, és la dels sacerdots diocesans, és a dir, la d’en Carlos. Aquest tipus de 
sacerdot fa una promesa d’obediència al Bisbe i ha de respectar el celibat 
sacerdotal. Una altra branca vocacional seria la de la vida religiosa, a la qual es poden 

Seguir la crida de Déu: l’opció de vida d’alguns joves 

http://www.vilaweb.cat/autors/andrea-zamorano/
http://www.vilaweb.cat/autors/xenia-casanovas/
http://www.nazaret.org/es/
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dedicar tant homes com dones, i que es caracteritza per la vida en comunitat i la 
pronúncia dels vots de pobresa, castedat i obediència de forma perpètua. La Leticia, 
concretament, va escollir fer-ho a través d’una congregació religiosa de vida activa 
dedicada a l’ensenyament. Per viure la seva vocació plenament, tant la Leticia com en 
Carlos, han de superar un llarg i complex procés. 

El dia a dia d’ambdós ve marcat per un horari molt pautat i estricte en el qual la 
celebració de l’eucaristia i l’oració 
personal en silenci tenen un paper 
important. Però mentre que d’una banda el 
seminarista diocesà va a classe durant el 
matí i estudia a la tarda, la religiosa es 
dedica a la seva missió, que varia en funció 
de l’etapa de formació en la qual es troba i 
del tipus de congregació en què viu. Per 
exemple, la missió de la Leticia, que està al 
tercer any de Juniorat, és anar a la 
universitat a estudiar Química. Un altre 
aspecte important és la vida en 
comunitat. La Leticia comenta que és com 
“una vida en família” que té el “plus” de 
“compartir l’eucaristia o els moments de 
pregària”. 

Reptes del procés formatiu 

Les dificultats per adaptar-se a aquests 
tipus de vida són variades. “Hem de 
conviure amb persones que no són de la 
nostra família” i això pot generar “certes 
crisis” que facin que la persona no estigui 
a gust dins la congregació i ho acabi 
deixant, explica la mestra de novícies 
Verónica Gutiérrez, de la 
congregacióPureza de María. El fet que la 
mitjana d’edat de les congregacions sigui 
cada cop més elevada tampoc ajuda a que 
les noies joves s’adaptin. Gutiérrez insisteix 
que no s’ha de confondre “tenir 

dificultats” amb “no tenir aptitud per això”. D’altra banda, pot ser que les noies 
simplement “s’adonin que això no és lo seu”, diu Gutiérrez i en aquests casos, el millor 
que poden fer és marxar. 

Un altre dels reptes, i potser el més visible, és haver de renunciar a coses 
bàsiques com tenir parella, formar una família o simplement tenir llibertat per fer el que es 
vulgui. Un element més que comporta sacrifici és l’obediència que han de retre als seus 
superiors. Molts joves no aconsegueixen adaptar-se a aquesta dinàmica. Aquest és el cas 
de l’exseminarista de 20 anys Eric Junoy que va entrar al seminari menor de la diòcesi de 
Terrassa amb 15, i el va abandonar amb 18. 

L’Eric explica que al seminari no va trobar el que buscava. Va entrar-hi perquè volia 
“focalitzar” la seva vida en “ajudar a la gent” però va veure que el tipus de servei que 
volia brindar no es corresponia amb el que veia al seminari diocesà. L’exseminarista 
confessa que al no sentir-se a gust amb la vida que portava va entrar en depressió. “Era o 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vots_religiosos
http://www.pmaria.es/
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estar allà i aguantar les putades i aquest rentat de cervell que et podien fer o bé ser tu 
mateix”, diu en relació a la seva decisió de marxar. 

De fet, són molt pocs els joves que fan el pas del seminari menor diocesà, destinat a joves 
menors de 18 anys, al major, per majors d’edat. Segons el mossèn Norbert Miracle, rector 
del Seminari Major Interdiocesà, la dificultat ve de l’edat complicada dels seminaristes 
menors que fa que “encertar l’acompanyament personal” sigui difícil. Molts dels joves 
que deixen aquests processos a mitges ho viuen com un fracàs personal. Gutiérrez 
explica que és molt important donar suport a aquestes persones perquè un cop fora “els 
costa moltíssim remuntar” i cal ajudar-les a estar “en pau” i “obertes a seguir buscant la 
seva vida”. 

Cada cop hi ha menys joves que es dediquen a aquest tipus de vides. La disminució que 
s’ha produït, sobretot des dels anys 90, es pot atribuir a moltes causes. Segons Miracle la 
més important és “la davallada del nivell de vida cristiana en la societat del nostre 
país”. La Leticia també creu que el factor social és el més decisiu. “La fidelitat ara no està 
de moda”, assegura la jove missionera. Gutiérrez afirma que “el problema no és que Déu 
no cridi a la gent a aquests tipus de vida” sinó que ho és que tots els joves, en general, 
“no perceben quina és la seva crida en la vida”. 

Tot i això, cap d’ells es mostra derrotista. “Mai he tingut l’experiència de que Déu ens 
hagi deixat abandonats”, afirma en Carlos. La mestra de novícies creu que han “de 
veure què fer per a que la gent senti la crida” però confia en la creixent “vitalitat” d’algunes 
parròquies. De fet, els darrers anys el nombre de seminaristes diocesans s’ha mantingut 
relativament estable. Per això Miracle creu que hi ha “esperança”malgrat reconeix que 
caldrà fer canvis per encaixar a la nova realitat. 

http://www.vilaweb.cat/noticies/seguir-la-crida-de-deu-lopcio-de-vida-dalguns-joves/ 

Dijous  14.01.2016   

 

 

Josep Calvet Comunitat de Jesús 

Amb motiu del 99è 
aniversari de la mort de 
Carles de Foucauld a 
Tamanrasset (Algèria), 
l’1 de desembre del 
1916, la Família 
espiritual del germà 
Carles de Foucauld a 
Barcelona i voltants es 
va aplegar, dissabte 28 
de novembre, a la casa 
de la Comunitat de 
Jesús per recordar-lo i 
donar gràcies per la 
seva vida. La trobada 

es va obrir amb una xerrada de Josep Lluís Vázquez, titulada L’amistat en Carles de 
Foucauld, va prosseguir amb una pregària amb textos del germà Carles i va acabar amb 
un pica-pica compartit pels assistents. Aquest acte coincideix amb l’inici de l’any del 
centenari de la mort del germà Carles, que es va fixar el 13 de novembre passat perquè 
es complia en aquella data els deu anys de la seva beatificació. 

Recordant Carles de Foucauld 

http://www.seminarimajorinterdiocesa.com/
http://www.vilaweb.cat/noticies/seguir-la-crida-de-deu-lopcio-de-vida-dalguns-joves/
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 
permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 

interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

“Me voy haciendo 
mayor. ¿De qué 
recursos humanos y 
espirituales 

dispongo?” a càrrec de   

Dr. José Carlos Bermejo Higuera, germà camil 
Doctor en teología pastoral sanitaria, máster en bioética, máster en counselling, posgrado en intervención 

en duelo, experto en gestión de la calidad modelo EFQM, posgrado en gestión de residencias y servicios 
para mayores, coach dialógico. Director del Centro San Camilo: Centro Asistencial (Residencia y Cuidados 

Paliativos), y Centro de Humanización de la Salud. 

Autor de una cuarentena de libros de humanización, numerosos artículos y trabajos de investigación. 

Objetivos 1. Explorar claves de salud relacional en el proceso de envejecimiento personal y 

como religiosos en particular. 
2. Presentar el reto de crecimiento con ocasión del ser mayor. 

3. Proponer claves éticas y espirituales para la estación del enfermar y depender. 
 

Contenidos “Hacia una salud relacional en la vida comunitaria”. 
 Pero… ¿qué es la salud? 

 Posibles “patologías relacionales y espirituales” en la vida comunitaria. 
 La salud que ofrece Jesús. 

 “Oportunidad de crecimiento en la adversidad: resiliencia”. 
 Adversidad y posibilidad de crecimiento: qué es la resiliencia. 

 Factores que favorecen la posibilidad de crecer en la adversidad. 

“Aspectos éticos y teológicos en torno al final de la vida”. 
 Cuestiones éticas para afrontar conflictos. 

 Manejo del dolor y el sufrimiento 
 

 

Data: 6 de febrer de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15,30-17,30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 20 €: 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 JCB 

Recursos humans i espirituals per a una etapa clau 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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EE1 
 Dates: 18 a 24 de juliol de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Toni Pou, monjo 
Tema: Meditacions bíbliques sobre la misericòrdia 
Inici: matí del dia 18 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 24 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 

EE2 
Dates: 8 a 14 d’agost de 2016, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
G. Bernat Juliol, monjo 
Tema: Contemplar el rostre de la misericòrdia.  
Inici: matí del dia 8 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 14 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2016. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la plaça, 
cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment d’haver 
efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      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 EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que coordina 
les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 
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«Vaig marxar al Japó per fidelitat a la meva vocació 
missionera» 
 
El P. Marcel·lí Fonts, després de 42 anys al Japó, s’ha 
integrat temporalment a la comunitat claretiana de Girona.  
 

Què el va fer decidir marxar al Japó amb només vint-i-
vuit anys? 
Senzillament, la fidelitat a la vocació. Som missioners Fills 
de l’Immaculat Cor de Maria. En aquell moment hi 
mancaven persones i, en proposar-me d’anarhi, ho vaig 
meditar i finalment vaig acceptar la proposta. 
 

L’idioma no va ser un impediment? 
Vaig dedicar els dos primers anys d’estada al Japó a 
aprendre japonès. No és possible l’acció missionera si no 
la pots fer en la llengua del país. Són pocs els que parlen anglès. Darrerament, amb 
l’arribada d’immigrants, especialment filipins, l’anglès s’ha fet més present. També han 
arribat descendents de l’emigració japonesa a Amèrica del sud durant el primer terç del 
segle passat, que tenen més facilitats per establir-se al país dels seus avantpassats. 
 

Quina activitat pastoral ha dut a terme al Japó? 
Doncs, en un sentit molt ampli, formació dels nostres seminaristes japonesos i dels 
procedents d’altres països asiàtics, col·laboració amb parròquies i en l’àmbit de 
l’ensenyament... 
 

Quina és la situació del cristianisme al Japó? 
Els cristians representen només l’1 % de la població, i d’aquests, el 0,4 % són catòlics, 
una proporció que creix amb l’arribada d’aquests immigrants provinents de Filipines, per 
exemple, que majoritàriament són catòlics. Tot plegat 440.000 persones, distribuïdes en 
petites parròquies rurals i una mica més grans a les ciutats. 
 

Les celebracions, quin caire tenen? 
Precisament són motiu de trobada de la comunitat. Les eucaristies duren cap a una hora 
de mitjana. Els fidels es coneixen i viuen de forma molt participativa les celebracions. És 
habitual que, una vegada finalitzades, segueixi la reunió a l’entorn d’un esmorzar, o fins i 
tot un dinar, tenint present que l’àpat important de les famílies és el sopar. També es 
porten a terme activitats parroquials, habitualment també amb molta participació. Al Japó 
es manté el diumenge com a jornada festiva setmanal. 
 

La llibertat religiosa està garantida? 
Totalment. El país no té cap confessió religiosa d’estat. Les activitats religioses gaudeixen 
d’exempció fiscal, però l’Estat té dret de verificació. Els cristians tenim el mateix tracte que 
els sintoistes, que, juntament amb els budistes, representen un 90 % dels japonesos que 
afirmen professar alguna creença religiosa. 
 

Després de més de quaranta anys d’estada al Japó, ha decidit tornar. 
Sí, tot i que gràcies a les noves tecnologies el contacte és permanent, era convenient que 
tornés una temporada per mantenir directament més viu el contacte amb la família, amb 
els companys, i també donar un cop de mà a les comunitats claretianes locals, en aquest 
cas a la de Girona. Però el meu horitzó és tornar al Japó. 
 
Full parroquial del Bisbat de Girona – 10 de gener 2016 

Preguntem a P. Marcel·lí Fonts, claretià 
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II JORNADES DE VIDA RELIGIOSA 
 

 
 
 

CASA DE BETÀNIA: EXERCICIS ESPIRITUALS 
 
exercicis espirituals a la nostra Casa de Betània, durant l’any 2016, serà: 
 
Del 23 al 27 de Març, Setmana Santa, amb les celebracions pròpies del 
Triduum Pasqual. Dirigirà el P. MIQUEL  COLL, S.I. 
 
Del 18 al 27 de Juliol, que dirigirà el P. JAUME  BOADA, OP 
 

CASA DE BETÀNIA Carrer Bonavista, 37 Telèfon 933751102 
E-mail:           info@hermanasdebetania.es 08940 Cornellà de Llobregat 
 
 

FUNDACIÒ JOAN MARAGALL: GABRIEL MAGALHAES ES CONFESSA 
 

 
 

Mirall de vida. Una lectura quotidiana de l’Evangeli, coeditat per la FJM i l’editorial Cruïlla, 
està inclòs dins la col·lecció “Cristianisme i Cultura” 

 
 
L’escriptor i poeta portuguès presenta un assaig que conté una reflexió pausada, en 

clau poètica, alhora espiritual i amb contingut cultural, del Nou Testament, llibre 
que va transformar profundament la seva vida 

 
 

Cursos, activitats i formació 

mailto:info@hermanasdebetania.es
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Barcelona, 25 de gener de 2016. El professor de literatura, assagista, escriptor i poeta 
portuguès Gabriel Magalhaes ofereix en el llibre Mirall de vida. Una lectura quotidiana 
de l’Evangeli (coeditat per la Fundació Joan Maragall i l’editorial Cruïlla, col·lecció 
“Cristianisme i Cultura”) una mirada fresca, viva i molt interpel·ladora del que, al seu 
entendre, és la vida cristiana. Aquest assaig presenta una reflexió pausada, en clau 

poètica, alhora espiritual i amb 
contingut cultural, del Nou 
Testament, llibre que l’autor va 
començar a llegir als 24 anys i que 
va transformar profundament la 
seva vida. 
 
 A Mirall de vida, Gabriel 
Magalhaes dóna testimoniatge de 
la seva fe des del món, en diàleg 
amb ell i amb la quotidianitat, que 
cerca respostes personals des 
d’una perspectiva ben diferent de la 
d’alguns dels nostres pensadors. 

Magalhaes és un intel·lectual que presenta unes reflexions poc habituals i, gràcies a la 
seva mirada diferent, aporta un relat sobre el ser cristià que pot ser molt interessant per a 
tots aquells que estan en el camí de la fe. Assegura que la cultura occidental “ha perdut 
l’horitzó d’eternitat”, la considera egoista i els seus ciutadans “terriblement buits”. 
 
Les meditacions que plasma Gabriel Magalhaes en el llibre Mirall de vida intenten 
respondre als problemes de les nostres societats occidentals a través dels Evangelis, que 
ens mostren la novetat, la força i el misteri de la fe; ens mostren que és possible un relat 
alternatiu al pensament hegemònic occidental assentat en l’individualisme egoista, el 
relativisme positivista i l’utilitarisme ètic. 
 
“El que més em va impressionar dels Evangelis és que les coses que llegia passaven en 
la realitat”, afirma Magalhaes en el llibre. “Aquell llibre era la vida, i la vida era aquell llibre 
–apunta; de manera que vaig entendre que tots els llibres mantenen amb la realitat una 
relació de probabilitat, però que els Evangelis estableixen amb la realitat una relació de 
total fraternitat, de comunió i d’identitat”. Per tant, continua l’autor, “el rebuig dels 
Evangelis és, en la infinita majoria dels casos, un rebuig sense coneixement de causa”. 
“Feia temps que volia escriure sobre els Evangelis que em van canviar la vida; he de 
confessar que sento un gran alleujament pel fet d’acomplir aquesta mena de secreta crida 
interior”, confessa Gabriel Magalhaes, que li demana al lector del llibre “que pensi que els 
Evangelis no són el que creu que són; com que dubta de tantes coses, li prego que dubti 
una mica de la certesa que té que la religió és quelcom endarrerit, passat de moda”. “Si hi 
ha alguna cosa que podrà aprendre en aquestes pàgines, que en realitat ni tan sols volen 
ensenyar res, és que l’única revolució que tenim a la nostra disposició és la de la fe”, 
conclou. 
 
Gabriel Magalhaes (Luanda, Angola, 1965) té la nacionalitat portuguesa, tot i que la seva 
vida ha transcorregut a cavall entre Espanya i Portugal. La seva infantesa la va passar al 
País Basc i després es va traslladar a Lisboa per cursar Estudis Portuguesos i Espanyols 
a la Universitat de Lisboa; més endavant es va doctorar a Salamanca amb una tesi sobre 
el Romanticisme a la Península. Actualment és professor a la Universitat de Beira Interior, 
a Covilha, i autor de diversos assaigs i quatre novel·les. 
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FAMILIA DOMINICANA TROBADA DE PREGARIA PER LA PAU 
 
DIA: DIUMENGE 31 DE GENER 2016. 
HORA: 16’30 h. (4’30 de la tarda). 
LLOC: COL.LEGI MARE DE DÉU DEL ROSER. Germanes Dominiques de 
l’Ensenyament. 
C/. MARRORCA 349, BARCELONA. 
PONENT: Sra. Carme Borbonés. 
Com en totes les trobades celebarem l’Eucaristia i resarem les Vespres. 
A l’hora del pica-pica tindrem ocasió de compartir de forma festiva. 
Confiant que  podré fer- ho personalment, rebeu la meva fraternal salutació. 
 

P. Juan José Gallego op  
 

RELIGIÓS SS.CC AL PROGRAMA “LA AVENTURA DEL SABER” DE TVE 
 
El pare Fernando Cordero, pastoralista i professor al Col·legi  Padre Damián SS.CC de 
Barcelona, ha participat recentment al programa “La aventura del Saber” al voltant del 
diàleg entre ciència i fe. El motiu ha estat la publicació d’un llibre sobre aquest tema que 
duu per títol “¿Extraños amigos? Cuando ciencia y fe se aventuran al dialogo”. 
  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-21-01-16/3451552/ 
 

SANT PERE DE LES PUEL·LES - VETLLA DE QUARESMA 

Vetlla de Quaresma 

dissabte, 13 de febrer 
a les 7 de la tarda 

monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Anglí, 55 - Barcelona 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

CLOENDA DEL BICENTENARI  NAIXEMENT DE SANT JOAN BOSCO 
 
20/01/2016- IVICON 
La Familia Salesiana celebra San Juan Bosco y 
clausura el Bicentenario de su nacimiento 

Madrid, 20 enero 2016.- La Familia Salesiana en 

España celebra, en estas semanas, la fiesta de su 

fundador, el sacerdote italiano San Juan Bosco (1815-1888). La memoria litúrgica es el 31 

de enero pero, durante estos días, se suceden ya actividades de todo tipo en los centros 

de salesianos y salesianas de España para recordar al “padre y maestro de la juventud”, 

como fue definido por San Juan Pablo II. 

Momentos de oración –los tradicionales buenos días de los centros salesianos-, 

celebraciones de la Eucaristía, actividades culturales, formativas y deportivas –Don Bosco 

consideraba el deporte como una herramienta fundamental de su pedagogía–, en las que 

participan miles de jóvenes, educadores y miembros de los diferentes grupos de la 

Familia Salesiana, se desarrollan en estas semanas y, especialmente, la próxima. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-21-01-16/3451552/
http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://www.confer.es/728/activos/imagen/wcnfr_noticia_5188full-faJeIDX51DEYHeKx.jpg
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Así, cerca ya de la fiesta de Don Bosco, en un centenar de parroquias se celebrará el 

triduo en honor del Santo. También se está llevando a cabo la “semana vocacional”, una 

campaña especial, dentro de las iniciativas de pastoral de los centros, que presenta a los 

jóvenes la importancia de dar sentido a la vida también desde una opción cristiana. 

Además, este año se clausura el Bicentenario de del Nacimiento de San Juan Bosco, que 

se ha venido celebrando a lo largo del curso pasado. Por este motivo, se han preparado 

los siguientes actos:   

• Viernes 29: Presentación del libro “Fuentes salesianas” en Madrid: Más de 1.200 

páginas de escritos de Don Bosco, una recopilación antológica básica, para entender la 

historia, la pedagogía, la espiritualidad del santo y los orígenes de la obra 

salesiana.  Viernes 29 de enero, a las 18:00, en la Casa Provincial de los salesianos en 

Madrid (C/ Marqués de la Valdavia, 2).  José Manuel Prellezo, uno de los autores, y 

Arcadio Cuadrado, traductor, explicarán la importancia del libro y el porqué de los 

contenidos elegidos. 

• Domingo 31: Misa en La2 de TVE desde Salesianos Burriana (Castellón): A las 10:30, 

el programa El Día del Señor de La2 de TVE retransmitirá la eucaristía desde la Parroquia 

María Auxiliadora de la obra salesiana de Burriana, en Castellón. Esta presencia 

salesiana celebra los 75 años de su fundación. La eucaristía será presidida por Cristóbal 

López, provincial de la Inspectoría salesiana María Auxiliadora. 

• Domingo 31: Misa clausura del Bicentenario en Madrid. En Madrid, en la parroquia 

María Auxiliadora (C/ Ronda de Atocha, 25), Mons. Renzo Fratini, Nuncio Apostólico en 

España, presidirá la eucaristía de la solemnidad de San Juan Bosco, a las 19’00 horas, 

con la que se clausuran los actos del Bicentenario del Nacimiento del fundador de la 

Familia Salesiana.  

TOT RECORDANT SOR GENOVEVA: TESTIMONIS ENTRE ELS POBRES 

El Secretariat de marginació del Bisbat de Barcelona, prepara una nova edició 
de"testimonis entre el pobres". Enguany la persona que recordarem és Germana 

Genoveva Massip, més 
coneguda com Sor Genoveva, 
que morí el  mes de juliol . 

Testimoni entre les pobres és 
un reconeixement de la feina 
feta i del testimoni que ens ha 
deixat, persones que ja ha 
mort, i  que han dedicat la 
seva vida per fer més digna la 
vida del marginats i pobres. 
Com en altres edicions, la 

Jornada la celebrarem en el col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer  85 , a on es 
presentarà el llibret a on es glossa la figura de Sor Genoveva, que com en les altres 
edicions ha redactat Victòria Molins 

Més endavant donaren més detalls de la trobada, ara apunteu-vos la data dissabte dia 5 
de març, de les 11 al matí, a les 5 de la tarda 
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 CAPGIREM EL MÓN DES DE L’AFECTE I LA TENDRESA 

 
Reflexió de fi d’any de CJ 

Suplement del Quadern n. 197 de CJ - (n. 231) - Gener 2016 
Roger de Llúria, 13 - 08010 Barcelona - 93 317 23 38 - info@fespinal.com 
www.cristianismeijusticia.net 
 

Mirant el món tal com està, no hi ha dubte que necessita una revolució. Hi cal una 
revolució ecològica, política, social i econòmica, però fonamentalment hi cal una revolució 
de l’afecte i la tendresa. No ens podem permetre ni un minut més d’estimar, i d’estimar-
nos, tan poc i tan malament. El nostre cos, la nostra psicologia i el nostre cor no 
resisteixen ja més odi, desesperança i egoisme. No podem suportar més desconfiança, 

més por ni més indiferència. Estem fets per a 
l’amor.  

Som éssers limitats. Vivim en un cos amb 
necessitats concretes i ineludibles que van 
canviant al llarg de la vida. No podem viure 
ignorant la realitat de la nostra fragilitat i 
finitud. No podem defugir la necessitat que 
tenim dels nostres semblants. Ens necessitem 
els uns als altres, per a sentir la calor de 
l’estima i l’amistat, per a consolar-nos de la 

nostra CRISTIANISME I JUSTÍCIA contingència, per a saber-nos acompanyats en la 
nostra solitud essencial. Ens necessitem per a sentir-nos vius; ens necessitem per a estar 
vius.  

No hi ha afecte sense l’altre a qui estimar. L’afecte s’expressa amb paraules, gestos, 
actituds i fets, i agafa tota la persona; en transforma el cap, el cor i els sentits. En 
l’abraçada, ens abracen; en la mirada als ulls, ens miren; en la cordialitat, se’ns escalfa el 
cor; en la carícia, ens acaronen la pell... No hi ha riquesa que compri l’afecte o que 
desterri l’odi, ni hi ha diners que construeixin l’esperança i la confiança. En la nuesa de la 
nostra humanitat i de la comunitat humana en general, aquesta tasca ens correspon a 
cadascun de nosaltres, confiant, això sí, que en el cor de cada home i cada dona Déu hi 
ha sembrat la llavor de l’Amor. Sense afecte ni tendresa, sense dedicar temps i energia a 
cuidar-nos, externalitzem costos. Els paguen el nostre cos i la nostra psicologia; els 
paguen els més vulnerables i els exclosos d’aquest món; els paga la natura; els paguen 
les dones; els paguen els nens i les nenes, les relacions de veïnatge, la família, els amics.  

En un món hostil a la Vida i a la humanitat, que ens endureix el cor i ens desintegra, 
reivindiquem la revolució de l’afecte i la tendresa com a punt de partida, com a ulleres 
amb les quals mirar el món i les persones. Des d’aquí és des d’on, en aquest final de l’any 
2015, volem orientar el focus cap a cinc realitats que cal que siguin transformades o 
acollides. 

1. La qüestió ecològica  

Els símptomes d’esgotament que pateix la Terra (escassetat d’aigua potable, pèrdua de 
biodiversitat, desaparició de terres de conreu...) i els signes d’alerta que constantment 
dóna aquí i allà (desertificació, contaminació de rius i mars...) són preocupants. Pensar 

ANY JUBILAR DE LA MISERICÒRDIA 

mailto:info@fespinal.com
http://www.cristianismeijusticia.net/
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que la tecnologia i la ciència arreglaran el problema ecològic en el futur és una fal·làcia 
que ens anestesia i ens desresponsabilitza. Ens hi juguem la vida, la present i la futura. 

Ja en patim els efectes: emmalaltim i tenim pitjor qualitat de vida. Però el que  aquí és una 
afectació que pot passar desapercebuda, en altres llocs és qüestió de vida o mort. Hi ha 
indrets en què el canvi climàtic i l’acció irresponsable de l’ésser humà sobre la terra 
maten. L’abús i els seus efectes no coincideixen en l’espai ni en el temps. Per això cal que 
superem la «miopia espacial» i la «miopia temporal» i que canviem la mirada utilitarista i 
fragmentada de la realitat per una de sapiencial i holística.  

La revolució ecològica comença per nosaltres. La conversió a la sobrietat compartida no 
solament permetrà que vivint nosaltres amb menys d’altres puguin viure, sinó que es 
revelarà com a factor d’alliberament per a nosaltres mateixos. Ens cal redescobrir la 
dimensió profètica dels petits gestos quotidians per a mostrar que són possibles altres 
maneres de viure. Així s’anirà creant una cultura compartida de respecte a tot el que ens 
envolta (consum, hàbits, xarxes comunitàries...). Ens hem d’adonar que la nostra manera 
de relacionar-nos amb la natura no és diferent de la nostra manera de relacionar-nos 
entre nosaltres. Les relacions humanes interpersonals, les relacions de gènere, les 
relacions entre les cultures, els pobles i els estats, poden ser de domini, d’explotació, de 
manca d’escolta... o al contrari. 

La casa comuna necessita afecte i tendresa, necessita cures urgents, i això cal que es 
tradueixi en una nova manera de viure, de consumir i de concebre el món i les relacions, i 
també en noves formes de participació social i acció política.  

2. La insuportable desigualtat 

Tanquem el 2015 amb unes cotes de desigualtat mai assolides: l’1% de la població ja té 
tanta riquesa com el 99% restant. El nombre de rics (aquells que posseeixen més d’un 
milió de dòlars) ha crescut un 40% a Espanya des de l’inici de la crisi. En aquests 
moments es mouen sis bilions de dòlars de manera opaca en paradisos fiscals. Alhora, la 
pobresa a les nostres ciutats es cronifica: més d’un terç de les llars espanyoles tenen 
ingressos mitjans inferiors als 800 euros mensuals; l’atur disminueix només a còpia de 
crear llocs de treball precaris i mal pagats... i podríem continuar. 
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La utopia dels més rics té la forma de la pitjor distòpia per als pobres, inconscients els 
primers que el benestar dels últims és l’única clau per al benestar de tots. Sabem la 
dificultat que comporta canviar un sistema econòmic hegemònic a escala mundial i arrelat 
culturalment.  

Ara sabem que no podem seguir vivint així si volem que altres puguin viure millor. Però 
tampoc no podem seguir vivint així perquè aquest model no ens fa més feliços, ni més 
solidaris ni més humans.  

En l’entretant, enmig d’aquesta història de dolor i patiment, l’afecte i la tendresa que 
mouen a la compassió ens obliguen a examinar-nos. Què és allò que ens encadena i ens 
deshumanitza? Com podem viure de manera més solidària i comunitària?  

3. De l’hostilitat i el rebuig a l’hospitalitat i l’acollida 

En l’actualitat, assistim a un desplaçament forçat de persones que no té parangó amb cap 
situació passada. D’una banda, les desigualtats econòmiques s’han fet abismals; amb la 
compra massiva de terres i l’explotació dels recursos materials, el capitalisme ha deixat 
immensos territoris sense cap mena de perspectiva de futur. D’altra banda, l’increment del 
nombre de conflictes armats ha provocat que la xifra de refugiats es disparés fins a 
superar els 60 milions de persones.  

Davant d’aquesta situació, les zones «riques i amb estabilitat» del nostre món, en lloc 
d’abordar les causes dels desplaçaments i de buscar la protecció de tota aquesta gent, 
han corregut a protegir les seves fronteres per fer-los molt més difícil el pas. Tal actuació 
per part d’alguns estats és simplement criminal. Arreu, però, es va despertant la 
consciència que, per molt que aixequem murs, no solucionarem el problema de fons. 
Caldran solucions polítiques globals. Europa no pot seguir en aquest desgovern i 
indiferència, rentant-se les mans quan és part activa en la creació d’aquests desequilibris 
a escala mundial.  

Però serà necessari un treball de baix a dalt que vagi generant una cultura de l’hospitalitat 
que s’oposi a la de l’hostilitat. Cal combatre aquells que volen pescar políticament en el riu 
dels discursos xenòfobs, que s’aprofiten de la por,  i que només busquen aixecar murs 
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entre les persones. Venim d’una tradició bíblica en què les referències a l’hospitalitat són 
constants, perquè per a aquell qui vivia en el desert l’hospitalitat era sinónim de 
supervivència. Actualment és així per a milions de persones que només tenen en la nostra 
acollida una possibilitat de futur. Hi estem obligats per una llei d’humanitat escrita en els 
nostres cors i que va més enllà de qualsevol ordenament jurídic. Aquest canvi només es 
produirà si aconseguim anar diluint la frontera que separa el «nosaltres» de l’«altri», i som 
capaços de veure en aquest «altri» «el nostre germà».  

4. La revolució de la cura 

Cura, afecte i tendresa són valors atàvicament atribuïts a les dones, però ni el món no es 
pot permetre que el 50% de la humanitat delegui aquests valors en les dones, ni els 

homes no es poden permetre renunciar als beneficis 
que, per a la seva vida, pot comportar tenir cura dels 
altres.  

Per a poder fer realitat la revolució de la cura, per a 
poder construir unes relacions humanes més justes i 
igualitàries, cal desemmascarar les desigualtats que 
ens travessen. És necessari, per tant, cercar la cruïlla 
entre una vida basada en la igualtat entre dones i 
homes, en els drets socials, polítics i econòmics, en 
la llibertat, en la redistribució de la riquesa i del 
treball, en l’enfortiment dels serveis públics, etc., i 
una vida centrada en la cura i en la interdependència. 
Perquè no hi pot haver una veritable justícia social si 
pel camí deixem de tenir cura de les persones que 
ens envolten... o si la cura recau exclusivament en 
les dones. 

Només restablint l’equilibri entre identitats relacionals 
(tradicionalment vinculades a la feminitat) i identitats 
individualitzades (ostentades històricament pels 
homes per mitjà del manteniment del poder i el 
privilegi, i de la seva apropiació de l’espai públic), 
trobarem la via per a desenvolupar aquesta ètica de 
la cura i de la responsabilitat col·lectiva que tan 
encertadament descriu la filòsofa Carol Gilligan:  

En un context democràtic, la cura és una ètica humana. Tenir cura és el que fan els 
éssers humans; tenir cura d’un mateix i dels altres és una capacitat humana natural. La 
diferència no es trobava entre la cura i la justícia, entre les dones i els homes, sinó entre 
la democràcia i el patriarcat. 

Socialitzar la cura és, per tant, la clau per a «fer-se càrrec, carregar i encarregarse de la 
realitat» de manera col·lectiva i per a construir una veritable democràcia. Per això cal 
prendre consciència que som éssers vulnerables i que l’atenció a aquesta vulnerabilitat és 
una responsabilitat social.  

5. L’Any de la Misericòrdia 

El papa Francesc vol que l’Església miri el món des d’aquesta perspectiva especial, la de 
la misericòrdia. Tal mirada misericordiosa ha de ser la que l’Església i el poble de Déu han 
de tenir vers tots aquells que fracassen en l’intent d’assolir l’ideal evangèlic proposat per 
Jesús. També hem de tenir ulls de misericòrdia quan els que fracassem som nosaltres o 
l’Església mateixa.  
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La misericòrdia va més enllà de la justícia. Un món just eliminaria la gran majoria de 
problemes de la humanitat actual. Però la justícia, per la qual s’ha de «donar a cadascú 
segons el que li correspon», ens aboca a una meritocràcia religiosa o econòmica que 

requereix sistemes de compensació per a tots 
aquells que no aconsegueixen «fer mèrits». Sense 
misericòrdia, un sistema de justícia es torna cruel 
envers els més febles. Un Déu exclusivament just 
acaba essent implacable amb els pecadors. Jesús, 
en canvi, es va envoltar de gent que no posseïa cap 
mèrit davant de la societat: pecadors, lladres, 
leprosos, cecs, prostitutes... 

La mirada de misericòrdia és necessària perquè 
deixem de veure tots els marginats de la nostra 
societat com a culpables i mereixedors de la seva 
pròpia sort, i demana a l’ésser humà una acollida 
sense condicions. Per a assolir aquesta mirada de 
misericòrdia, també a l’Església li cal una revolució 
de l’afecte i la tendresa: per a mirar el món i per a 
mirar-se a si mateixa, i per a actuar desde la 
compassió. 

****** 

Acabem el 2015 particularment «malmenats i desesperançats, com ovelles sense pastor», 
i amb la temptació de tancarnos en nosaltres mateixos i deixar per a un altre any la lluita 
per aquell altre món possible que anhelem. Sens dubte és ara, quan el mal ens deixa nus 
i a la intempèrie, que hem de confiar en el poder de l’afecte i la tendresa, i des d’allò més 
petit de les nostres relacions i vides quotidianes, transformar el món. 

Cristianisme i Justícia 

 
 
 
El procés de preinscripció s’iniciarà després de Pasqua  

El Departament d’Ensenyament ens ha facilitat la previsió de dates del procés de 
preinscripció per als nivells obligatoris i el segon cicle d’educació infantil: enguany 
s’estendrà del 30 de març al 7 d’abril, ambdós inclosos.  

En aquest sentit, algunes titularitats ens han comunicat que a iniciativa d’alguns 
ajuntaments s’han convocats reunions de ‘planificació de l’oferta’, on han estat citats els 
directors dels centres públics i els representants dels titulars dels centres concertats. En 
aquestes trobades, i un cop analitzada la situació de la matrícula, s’ha insinuat que en cas 
d’una necessitat objectiva de disminució d’unitats per manca d’alumnes, aquesta reducció 
s’apliqui a l’escola concertada, ‘convidant’ a la titularitat del centre concertat que renunciï 
al concert (!!) per tal que l’oferta d’unitats ja aparegui rebaixada abans d’iniciar-se el 
procés de preinscripció.  

Heu de tenir molt clar que aquestes propostes són del tot incorrectes. L’oferta d’unitats 
concertades respondrà a la que consti a la resolució de concerts que ha estat publicada al 
Diari Oficial de la Generalitat i que, en tot cas, l’òrgan legitimat per resoldre una possible 
disminució d’unitats concertades, i sempre un cop finalitzat el període de preinscripció, és 
el Departament d’Ensenyament, no l’Ajuntament.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 583 / 25.01.2016 
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Les titularitats de les nostres escoles hauran de preocupar-se, com ja feu, perquè l’oferta 
educativa dels centres condueixi a les famílies a fer-nos confiança exercint el seu dret a 
triar escola, i així aconseguir una preinscripció suficient que assoleixi les places per 
mantenir les unitats concertades. Serà el nombre de preinscripcions el que, un cop 
finalitzat el procés de preinscripció, donarà lloc a una possible modificació del concert, i no 
aquestes irregulars ‘planificacions de places’ que es facin abans d’iniciar-lo. 
 
 
 

Per primera vegada, Catalunya té 
un ateneu eclesiàstic. El Vaticà va 
aprovar al mes d'octubre la fundació 
del nou Ateneu Universitari Sant 
Pacià. 3.000 alumnes estan 
matriculats en alguna de les 
facultats o instituts que engloba 
aquesta institució de l’Església 
catalana. “Signes dels temps” 
entrevista Armand Puig, rector de 
l’Ateneu Universitari Sant Pacià.  
 

Altres temes: 
- Reportatge sobre T113 Taller d’Arquitectura i Urbanisme, un despatx que treballa en 
arquitectura religiosa contemporània. 
- Projecte de cooperació amb els refugiats saharauis. Conversa amb Aina Brugués i Adrià 
Illa, membres de l’Agrupament Escolta i Guia Sant Pere de Figueres. 

 
Data: 31 de gener de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
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Autores Comisió de Vida Consagrada de la Conferència Episcopal 
Espanyola 

92 
Títol La vida consagrada, profecía de la misericordia 

Presentación. Testimonios. El papa a los jóvenes 
consagrados. Claves de una vocación eclesial 

Font  www.conferenciaepiscopal.es 

Data Desembre de 2015 

Publicat 28 de gener de 2016 
  

 

 

 

Signes dels temps a TV3: “Ateneu Sant Pacià” 

 

 La vida consagrada: testimonio de la profecia 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Sra. Olga Mª Sánchez, des d’aquest mes de gener, s’ha incorporat com a secretària 
auxiliar de l’URC. 
El seu horari laboral d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 2/4 de 10 del matí a 
2/4 de 2 de la tarda. 
Telèfon: 933 024 367 
Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
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  
 
 

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: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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