
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Audiència a la Vida Consagrada ● Aula Pau VI, 1 de febrero de 2016  

Barcelona, 4 de febrer de 2016                                                                           ANY IX. núm.       

PROFECIA 
PROXIMITAT 
ESPERANÇA 
 
Per favor, no 
s'oblidin la 
profecia de 
l'obediència, la 
proximitat, el 
proïsme és més 
important, el 
proïsme més 
proper és el 
germà i la 
germana de la 
comunitat, i 
després 
l'esperança. 
Que el Senyor 
faci néixer fills i 
filles en les 
seves 
congregacions.  
I resin per mi. 
Gràcies. 
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Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma 2016 

Les obres de misericòrdia en el camí jubilar 

1. Maria, icona d’una Església que evangelitza perquè és evangelitzada 
A la Butlla de convocació del Jubileu vaig convidar que “la Quaresma d'aquest any Jubilar 
sigui viscuda amb major intensitat, com a moment fort per celebrar i experimentar la 
misericòrdia de Déu” (Misericordiae vultus, 17). Amb la invitació a escoltar la Paraula de 
Déu i a participar en la iniciativa “24 hores per al Senyor” vaig voler fer èmfasi en la 
primacia de l’escolta orant de la Paraula, especialment de la paraula profètica. La 

misericòrdia de Déu, en efecte, és 
un anunci al món: però cada cristià 
està cridat a experimentar en 
primera persona aquest anunci. Per 
això, en el temps de la Quaresma 
enviaré els Missioners de la 
Misericòrdia, a fi que siguin per a 
tots un signe concret de la proximitat 
i del perdó de Déu. 

Maria, després d’haver acollit la 
Bona Notícia que li dirigeix l’arcàngel 
Gabriel, canta profèticament 
al Magnificat la misericòrdia amb la 
qual Déu l’ha escollida. La Verge de 
Natzaret, promesa amb Josep, es 

converteix així en la icona perfecta de l’Església que evangelitza, perquè va ser i continua 
essent evangelitzada per obra de l’Esperit Sant, que va fer fecund el seu ventre virginal. 
En la tradició profètica, en la seva etimologia, la misericòrdia està estretament vinculada, 
precisament amb les entranyes maternes (rahamim) i amb una bondat generosa, fidel i 
compassiva (hesed) que es té al si de les relacions conjugals i parentals. 

2. L’aliança de Déu amb els homes: una història de misericòrdia 
El misteri de la misericòrdia divina es revela al llarg de la història de l’aliança entre Déu i el 
seu poble Israel. Déu, en efecte, es mostra sempre ric en misericòrdia, disposat a vessar 
en el seu poble, en cada circumstància, una tendresa i una compassió visceral, 
especialment en els moments més dramàtics, quan la infidelitat trenca el vincle del Pacte i 
és precís ratificar l’aliança de manera més estable en la justícia i la veritat. Aquí estem 
davant un autèntic drama d’amor, en el qual Déu desenvolupa el paper de pare i de marit 
traït, mentre Israel el de fill/filla i el d’esposa infidel. Són justament les imatges familiars –
com en el cas d’Osees (cf. Os 1-2)- les que expressen fins a quin punt Déu desitja unir-se 
al seu poble. 

Aquest drama d’amor assoleix el seu cim en el Fill fet home. En ell Déu vessa la seva 
il·limitada misericòrdia fins a tal punt que fa d’ell la “Misericòrdia encarnada” 
(Misericordiae vultus, 8).  En efecte, com a home, Jesús de Natzaret és fill d’Israel a tots 
els efectes. I ho és fins a tal punt que encarna l’escolta perfecta de Déu que 
el Shemà requereix a tot jueu, i que encara avui és el cor de l’aliança de Déu amb Israel: 

“El que jo vull és amor, i no sacrificis!” (Mt 9,13) 
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“Escolta, Israel: El Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l’únic. Estima el Senyor, el teu 
Déu, amb tot el cor, amb tota l’ànima i amb totes les forces” (Dt 6,4-5). El Fill de Déu és 
l’Espòs que fa qualsevol cosa per guanyar-se l’amor de la seva Esposa, amb qui està unit 
amb un amor incondicional, que es fa visible en les núpcies eternes amb ella. 

Aquest és el cor del kerygma apostòlic, en el qual la misericòrdia divina ocupa un lloc 
central i fonamental. És “la bellesa de l’amor salvífic de Déu manifestat en Jesucrist mort i 
ressuscitat” (Exh. Ap. Evangelii gaudium, 36), el primer anunci que “sempre hem de tornar 
a escoltar de diverses maneres i sempre hem de tornar a anunciar d’una forma o d’una 
altra al llarg de la catequesi” (ibíd., 164). La Misericòrdia aleshores “expressa el 
comportament de Déu cap al pecador, oferint-li una ulterior possibilitat per examinar-se, 
convertir-se i creure” (Misericordiae vultus, 21), restablint d’aquesta manera la relació amb 
ell. I, en Jesús crucificat, Déu vol atrapar el pecador fins i tot en la seva llunyania més 
extrema, justament allí on es va perdre i s’allunyà d’Ell. I això ho fa amb l’esperança de 
poder així, finalment, entendrir el cor endurit de la seva Esposa. 

3. Les obres de misericòrdia 
La misericòrdia de Déu transforma el cor de l’home fent-lo experimentar un amor fidel, i el 
fa al seu torn capaç de misericòrdia. És sempre un miracle que la misericòrdia divina 
s’irradiï en la vida de cada un de nosaltres, impulsant-nos a estimar el proïsme i animant-
nos a viure allò que la 
tradició de l’Església 
anomena les obres de 
misericòrdia corporals 
i espirituals. Elles ens 
recorden que la 
nostra fe es tradueix 
en gestos concrets i 
quotidians, destinats 
a ajudar el nostre 
proïsme en el cos i en 
l’esperit, i sobre els 
quals serem jutjats: 
nodrir-lo, visitar-lo, consolar-lo i educar-lo. Per això, vaig expressar el meu desig que “el 
poble cristià reflexioni durant el Jubileu sobre les obres de misericòrdia corporals i 
espirituals. Serà una manera per despertar la nostra consciència, moltes vegades 
ensopida davant del drama de la pobresa, i per entrar encara més en el cor de l’Evangeli, 
on els pobres són els privilegiats de la misericòrdia divina” (ibíd., 15). En el pobre, en 
efecte, la carn de Crist “es fa de nou visible com a cos martiritzat, nafrat, flagel·lat, 
desnodrit, en fugida..., perquè nosaltres el reconeguem, el toquem i l’assistim amb cura” 
(ibíd.). És un misteri inaudit i escandalós la continuació en la història del sofriment de 
l’Anyell Innocent, esbarzer ardent d’amor gratuït davant el qual, com Moisès, només 
podem treure’ns les sandàlies (cf. Ex 3,5); més encara quan el pobre és el germà o la 
germana en Crist que pateixen a causa de la seva fe. 

Davant aquest amor fort com la mort (cf. Ct. 8,6), el pobre més miserable és qui no 
accepta reconèixer-se com a tal. Creu que és ric, però en realitat és el més pobre dels 
pobres. Això és així perquè és esclau del pecat, que l’empeny a utilitzar la riquesa i el 
poder no per a servir Déu i els altres, sinó per a sufocar dins d’ell mateix l’íntima convicció 
que tampoc ell no és més que un pobre captaire. I quan més gran és el poder i la riquesa 
a la seva disposició, encara més gran pot arribar a ser aquest enganyós ofuscament. 
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Arriba fins a tal punt que ni tan sols veu el pobre Llàtzer, que demana al portal de casa 
seva (cf. Lc 16,20-21), i que és figura de Crist que en els pobres demana la nostra 
conversió. Llàtzer és la possibilitat de conversió que Déu ens ofereix i que potser no 
veiem. I aquest ofuscament va acompanyat d’un superb deliri d’omnipotència, en el qual 
ressona sinistrament el demoníac “sereu com Déu” (Gn 3,5) que és l’arrel de tot pecat. 
Aquest deliri també pot assumir formes socials i polítiques, com han mostrat els 
totalitarismes del segle XX, i com mostren avui les ideologies del pensament únic i de la 
tecnociència, que pretenen fer que Déu sigui irrellevant i que l’home es redueixi a una 
massa per a utilitzar. I actualment també poden mostrar-lo les estructures de pecat 
vinculades a un model fals de desenvolupament, basat en la idolatria dels diners, com a 
conseqüència del qual les persones i les societats més riques es tornen indiferents al 
destí dels pobres, a qui tanquen les seves portes, negant-se fins i tot a mirar-los. 

La Quaresma d’aquest Any Jubilar, doncs, és per a tots un temps favorable per a sortir a 
la fi de la nostra alienació existencial gràcies a l’escolta de la Paraula i a les obres de 
misericòrdia. Mitjançant les corporals toquem la carn de Crist en els germans i germanes 

que necessiten ser nodrits, 
vestits, allotjats, visitats, 
mentre que les espirituals 
toquen més directament la 
nostra condició de pecadors: 
aconsellar, ensenyar, 
perdonar, amonestar, resar. 
Per tant,  mai no hem de 
separar les obres corporals 
de les espirituals. 
Precisament tocant en el 
miserable la carn de Jesús 
crucificat el pecador podrà 
rebre com a do la consciència 
que ell mateix és un pobre 
captaire. A través d’aquest 
camí també els “superbs”, els 
“poderosos” i els “rics”, dels 

quals parla el Magnificat, tenen la possibilitat d’adonar-se que són immerescudament 
estimats per Crist crucificat, mort i ressuscitat per ells. Només en aquest amor hi ha la 
resposta a la set de felicitat i d’amor infinits que l’home –enganyant-se- creu poder omplir 
amb els ídols del saber, del poder i del posseir. Però sempre queda el perill que, a causa 
d’un tancar-se cada vegada més hermèticament a Crist, que en el pobre continua cridant 
a la porta del seu cor, els superbs, els rics i els poderosos acabin per condemnar-se a si 
mateixos a caure en l’etern abisme de solitud que és l’infern. Heus ací, doncs, que 
ressonen de nou per a ells, de la mateixa manera que per a tots nosaltres, les punyents 
paraules d’Abraham: “Ja tenen Moisès i els Profetes: que els escoltin” (Lc 16,29). Aquesta 
escolta activa ens prepararà de la millor manera possible per a celebrar la victòria 
definitiva sobre el pecat i sobre la mort de l’Espòs ja ressuscitat, que desitja purificar la 
seva Esposa promesa, a l’espera de la seva vinguda. 

No perdem aquest temps de Quaresma favorable per a la conversió. Ho demanem per la 
intercessió materna de la Verge Maria, que fou la primera que, enfront de la grandesa de 
la misericòrdia divina que va rebre gratuïtament, va confessar la seva pròpia petitesa 
(cf. Lc 1,48), reconeixent-se com la humil esclava del Senyor (cf. Lc 1,38). 
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Acaba l’Any de la Vida Consagrada disposat pel papa 
Francesc, que es va iniciar el 30 de novembre de 2014, 
primer diumenge d’Advent, i que finalitza el 2 de febrer 
d’enguany, 2016, en la festa de la Presentació del 
Senyor. 

Durant aquest temps hem tingut ocasió de reflexionar 
sobre tants homes i dones que viuen amb alegria 
generosa i vocació de servei el seu carisma específic i 
formen part del tresor més preuat de l’Església. Estic 
pensant ara en les moltes trobades que he tingut amb 
ells, des del nou Abat de Poblet, a qui l’any passat vaig 
tenir el goig d’ordenar prevere, fins a la persona 
consagrada més anònima als ulls dels homes, no de 
Déu, que viu en un convent pregant per la salvació del 
món. 

A Catalunya són molt nombrosos els religiosos que van fundar congregacions diverses, 
són abundants les petjades de sants per tota la nostra geografia, i són múltiples els àmbits 
que depenen de religiosos: monestirs, santuaris, esglésies, escoles, hospitals, residències 
per a gent gran, altres per a persones discapacitades, o per a addictes a les drogues en 
procés de desintoxicació, locals de beneficència en barris ciutadans, per no parlar dels 
missioners que fan una tasca impagable en països llunyans. 

El Papa els va dir a tots: tant si el vostre carisma està més orientat a la contemplació com 
si ho està a la vida activa, sempre esteu cridats a ser experts en misericòrdia. Amb això 
enllaça l’Any de la Vida Consagrada amb el de la Misericòrdia. I és que els religiosos no 
s’allunyen de les preocupacions de la humanitat, sinó que demanen a Déu per elles i, en 
la mesura del possible, ajuden a 
resoldre-les directament. 

 Amb la seva forma de vida ens diuen 
on es troben el tresor amagat i la perla 
preciosa de la paràbola evangèlica. No 
estan en la recerca del plaer a qualsevol 
preu, ni tan sols en l’esforç purament 
humà per ser millors. Jacques Philippe, 
de la Comunitat de les Benaurances, 
glossant l’espiritualitat de santa Teresa 
de Lisieux, assenyala que si poséssim 
el nostre objectiu a ser experimentats, 
irreprotxables, a no equivocar-nos mai, 
a no decaure mai… és a dir, a  no tenir 
necessitat de perdó, de misericòrdia, de 
Déu i del seu auxili, no estaríem en la 
lògica de l’Evangeli. 

Les dones i els homes de vida 
consagrada ens diuen que cal posar la confiança en Déu, un missatge necessari per a no 
deixar-se vèncer per les dificultats i complexitats del món en què vivim. 

Acaba l’Any de la Vida Consagrada 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona 
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Fa un any començàvem l’any dedicat a la vida consagrada recordant unes paraules del 
papa Francesc dirigint-se al consagrats i consagrades: «Volia dir-vos una paraula, i la 
paraula era “joia”. Sempre, on hi ha els consagrats, hi ha joia: aquesta és la bellesa de la 
consagració». 

El primer apunt és que s’acaba l’any que hem dedicat a descobrir, valorar i agrair què 
significa la vida consagrada per a l’Església i la societat, i que les persones que han 

consagrat la seva vida continuen en la seva labor, 
gràcies a Déu. 

El segon apunt, al meu entendre, és que ha estat un 
motiu de renovació, de goig i d’agraïment per a les 
mateixes persones que han consagrat tota la seva 
vida. Els ha ajudat a viure amb més intensitat el que 
són, el que han viscut, i a situar la problemàtica que 
viuen congregacions i instituts en relació amb les 
vocacions. 

Tanmateix, també –almenys una part del poble 
cristià– hem redescobert i aprofundit el sentit i la 
necessitat de la vida consagrada, tant per a l’Església 
com per a la mateixa societat. 

El tercer apunt. Sovint sento: «Aquí (s’entén en la 
institució, sigui hospital, residència, escola, barri...) es 
troben a faltar les monges, els frares o els germans». 
I és cert que es troben a faltar, pel que fan i pel que 

comuniquen. Però també cal valorar que per a tots són memòria permanent i pública de 
pobresa-austeritat, castedat, obediència i vida en comú. 

- Pobresa – austeritat. 

Perquè la pobresa o austeritat, viure sense possessió personal de béns materials, permet 
valorar allò que és més important, compartir, conformar-se amb el més necessari, ser 
lliures com els ocells del bosc i confiar del tot en la providència de Déu. 

És el contrapunt a convertir en un déu els béns materials, a cercar-los per damunt de tot 
sense tenir en compte els mitjans. 

És un recordatori que si les petites o grans prioritats no estan al servei dels altres, i només 
al nostre servei exclusiu, esdevenen propietats injustes, tal com des de sempre han 
recordat els pares de l’Església. 

Alhora, és una invitació a compartir. 

- Castedat. 

Vivim en una societat molt erotitzada. La recerca del màxim plaer sense cap criteri moral i 
ètic, sense cap respecte a la pròpia dignitat personal o a la de les altres persones, es 
converteix en un tarannà «normal». Fins i tot el màrqueting comercial, per vendre molt 
més, no exalta les propietats del producte, sinó que «ens farà més desitjats o desitjades». 

Aleshores el compromís de la virginitat i castedat, viure estimant Déu completament, 
oferint-li tota la capacitat d’estimar i confiant que Ell mateix –l’Amor– saciarà el desig de 

Apunts en cloure l’Any de la Vida Consagrada 
Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona 
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plenitud del cor humà, és un testimoni important. Alhora, mostra que estimar sense cap 
sentit de possessió ens fa exercir la dimensió de maternitat i paternitat envers els fills dels 
altres, que els tenim com a propis, com a fills de Déu i germans nostres. 

Donar-ho tot sense esperar res... Així es manifesta l’amor viscut des de la virginitat. 

- L’obediència. 

Obeir amb intel·ligència ajuda a descobrir millor el que Déu i molts altres esperen de tu, 
que no ho descobriries si no t’ajudessin i proposessin. A més, no et fa menys lliure, sinó 
que situa la teva llibertat en relació amb la llibertat i necessitats dels altres. 

- La vida en comú. 

Mostreu que, sense escollir-vos, essent diferents, cadascú amb el seu tarannà... la vida 
comunitària és possible. 

Gràcies, doncs, homes i dones que heu consagrat la vostra vida a Déu i als germans. 

 
 
 
 
El proper dos de febrer, festa de la presentació del Senyor, se celebra en tota l’Església el 
dia de la vida consagrada. La celebració d’enguany té un caràcter especial, perquè acaba 

l’any de la vida consagrada. En Vida diocesana hem 
dedicat un escrit cada mes a presentar distints 
testimonis de santedat, perquè el més valuós que la 
vida consagrada ha aportat i està cridada a aportar a 
l’Església, són els fruits de santedat. Hui vull centrar 
la meua reflexió en la Mare de Déu. La seua 
consagració a Déu és el model més clar per a tots 
els consagrats i consagrades. De fet, no trobarem 
cap sant entre els consagrats a Déu, que no haja 
pres com a model a Maria en la vivència de la seua 
vida religiosa. 

Maria es va consagrar a Déu plenament quan, en el 
moment de l’Anunciació, va dir a l’àngel Gabriel: 
“Sóc l’esclava del Senyor: que es compleixin en mi 
les teves paraules” (Lc 1,38). Estem davant de 
l’esdeveniment més decisiu de la seua vida. Tot 
l’anterior no era més que una preparació per aquest 
moment de fe, d’obediència humil i d’entrega a Déu. 

Tot el que li va ocórrer després no va ser més que una conseqüència del que ací va 
succeir. La llum d’aquest sí il•lumina tota la seua vida. 

Aquestes paraules de Maria tenen la forma d’un vot, d’una professió solemne. Estem 
davant d’un acte d’obediència confiada a Aquell a qui Maria reconeix com el seu Senyor i 
davant de qui ella se sent com una humil esclava. De fet, no demana explicacions, no vol 
comprendre-ho tot abans de decidir-se ni exigix garanties prèvies. En les paraules de 
l’àngel ha descobert que el seu Senyor li demanava una col•laboració sense reserves a 
l’obra de la Redempció i ha obeït. 

Eixa obediència amorosa és possible perquè Maria vivia i ha viscut sempre en una 
absoluta pobresa d’esperit. Només pot obeir amb generositat qui és pobre i humil; qui viu 
en l’austeritat i en la senzillesa; qui no viu en l’orgull pel que té, pel que és, pel que fa o 

Maria, model de consagració 
Mons. Enric Benavent, bisbe de Tortosa 
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per allò que ha aconseguit en la vida. L’obediència sincera només pot nàixer d’un cor 
humil i senzill, d’un cor pobre i alegre. Aquesta pobresa d’Esperit es manifesta en el fet de 
que Maria no va cantar mai les seues grandeses i, no obstant això, va proclamar les 
grandeses de Déu. 

En el seu sí Maria és verge per a Déu, perquè no sols està manifestant el seu desig de 
col•laborar en l’obra de la Redempció fent quelcom, sinó que està entregant la seua 
persona perquè Déu faça d’ella el que vullga. La plenitud de l’amor i de la gràcia de Déu, 
que es van vessar sobre Maria en el moment de la seua concepció, ha fructificat en la 
plenitud de la seua entrega amorosa. 

Aquesta entrega de Maria va ser per sempre, sense reserves ni ambigüitats. Ella, deixant 
el que quedava arrere, es va llançar cap avant confiant únicament en Déu. En cap 
moment va dubtar del que havia fet, en cap moment se li va ocórrer pensar que potser 
una altra opció en la seua vida hauria sigut millor. Sap que l’obediència amorosa a la 
voluntat de Déu és el millor per a ella i el que la farà realment feliç inclús en els moments 
del dolor i de la foscor. 

Demanem al Senyor, com a fruit d’aquest any de la vida consagrada, que no falten en la 
seua Església joves desitjosos d’entregar-se a Déu seguint el camí de Maria, i que els 
consagrats i les consagrades visquen amb alegria el seu camí de santedat. 

 
 
 
JORNADA MUNDIAL DE  LA VIDA CONSAGRADA 2016 

«Abramos nuestros ojos para mirar las miserias del mundo, las heridas de tantos 
hermanos y hermanas privados de la dignidad, y sintámonos provocados a escuchar su 
grito de auxilio (Misericordiae vultus, 15) 

Queridas hermanas,queridos hermanos: 

Vamos a celebrar este 2 de febrero de 2016 una acción de gracias de valor incalculable. 
Porque incontables son los dones que hemos recibido en el Año de la Vida 
Consagradaque se clausura. 

Queremos dar gracias prolongando  la memoria  agradecida del Año. Durante este tiempo  
la gratitud  nos ha animado a vivir el 
presente con pasión, conscientes de 
nuestras debilidades, pero también 
de nuestras fortalezas. Vivir 
apasionados nuestro hoy nos ha 
abierto con esperanza al futuro, que 
pertenece al Señor de la historia. 
Tenemos no solamente una historia 
gloriosa para  recordar y contar, sino 
una gran historia que construir con el 
impulso del Espíritu Santo jcf. VC 
110). 

Es justo, pues,dar gracias al Espíritu 
que sigue inspirando,renovando y 

llamando  a la autenticidad  del seguimiento de Jesús a través de tantos carismas 
enriquecedores. Igualmente damos gracias a la Iglesia que acoge y promueve el don de 
esta forma de vida en su seno. Hay que seguir agradeciendo la entrega a cuantas 
personas consagradas construyen  la  vida  fraterna, espiritual, apostólica,  contemplativa  

Carta del president i de la vicepresidenta de CONFER 
Luis Ángel de las Heras, cmf, i Mª Rosario Díaz, odn 
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en comunidad de discipulado.  Este año de gracia  nos ha estimulado  a seguir siendo 
fieles con la esperanza como insignia  de futuro. Siempre nos quedará  don y tarea para 
recorrer esta senda de santidad. 

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada cierra el Año de la  Vida Consagrada en el 
marco del Jubileo extraordinario  de la Misericordia. Esta circunstancia nos impulsa a 
responder con esperanza al reto de la profecía de la misericordia. Si el Año nos ha 
ayudado a despertar, a ser profetas, ahora hemos de abrir mejor nuestros ojos, o 
limpiarlos de la indiferencia, para  acoger  y ofrecer  humildemente  la  profecía  de  la 
misericordia. 

En distintos momentos el papa Francisco nos ha recordado que la profecía es lo que 
caracteriza nuestra vida. ¿Cómo es esa profecía? Como Jesús ha vívido en esta tierra. 
Siguiéndole a Él más  de cerca, procuramos  intensamente una existencia humana alegre, 
despierta, esperanzada,  apasionada, consagrada,  contemplativa, comprometida, 
encarnada..., adoradora  del único Dios, Padre,Hijo y Espíritu. 

 Esta profecía-vida 
centrada en Dios y en 
los crucificados de este 
mundo-,se nos presenta 
ahora  desde la 
misericordia. Es un 
momento de gracia para 
escrutar con actitud  
misericordiosa  nuestro  
interior,  llamado   a  ser  
profético.  Para  
reconocer nuestras 
heridas y dejarnos curar 
por la misericordia del 
Padre a través del 
encuentro personal  con 
Cristo. Nuestra vida  
será  profecía de la 
misericordia -que hemos 

conocido en la humanidad del Hijo de Dios-, si nos dejamos provocar por los gritos de 
auxilio en tantas y tan distintas situaciones de dolor y sufrimiento. En las heridas, en el 
reconocimiento de la vulnerabilidad y en la necesidad de perdón y misericordia nos 
encontramos nosotros con los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Este lugar común es 
encrucijada de misericordia. 

Con mirada interior y exterior los profetas de la misericordia anuncian y testimonian la 
alegría y el perdón. Las heridas y las miserias, curadas o en proceso de sanación,son 
motivo  de  fiesta por  el abrazo  misericordioso  del  Padre, fuente  de  alegría, de 
serenidad y de paz IdMV  2). 

Que terminemos sin terminar este Año de la Vida Consagrada. Que continuemos la bella 
senda del seguimiento profético de Jesús con el gozo de experimentamos  con entrañas  
de  misericordia. Que seamos  vida consagrada samaritana, adoradora, profética. Que 
abramos  puertas de ternura  y amor  de Dios. Que las traspasemos hacia donde se 
escuchen más voces quebradas en el mundo. Que lo hagamos  con toda la Iglesia, 
contemplando  a María,virgen y madre, pobre y humilde, de corazón tierno,que nunca se 
cansa de volver a nosotros esos sus ojos misericordiosos. 
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Els religiosos i religioses de 
Catalunya clausuren l'Any de la Vida 
Consagrada, amb la cerimònia de la 
candelària i enceten un nou lema de 
misericòrdia 
 
La Catedral de Barcelona va acollir 
aquest 2 de febrer la Celebració de 
la Candelària i la Jornada Mundial de 
Vida Consagrada, presidida per 
l’Arquebisbe de Barcelona i celebrada 
amb els membres de les diferents 
congregacions religioses. Una celebració 
que cobrava especial rellevància per ser, 

alhora, la missa de clausura de l’Any de Vida Consagrada, un any on s’ha posat empenta 
a tots els religiosos i religioses per a activar-se de cara a l’evangelització. 
 
Ritu d’encesa 
Tal com marca el protocol, es va fer la processó d’entrada fins al cor del temple, on va 
tenir lloc el ritu d’encesa de les candeles. Moment en què els religiosos i religioses, van 
anar encenent les espelmes, passant-se la llum, com a símbol de la presentació de Jesús 
al temple, que esdevé la llum del món. Una vegada totes les candeles il·luminant la 
catedral i amb Mons. Joan Josep Omella va espargir aigua beneïda sobreaquestes, i es 
va donar pas a la celebració. 
 
Tancament d’Any 
El president de la Unió de Religiosos i Religioses de Catalunya (URC) va intervenir amb 
unes paraules d’agraïment per “aquest any viscut”. Va referir-se especialment, als 
membres de les diverses comunitats i congregacions religioses, que han participat 
mostrant “dinamisme d’animació i formació” amb diverses inquietuds iniciatives i sumant-
se a les diferents activitats organitzades. 
També, va agrair als bisbes catalans el 
seu estímul rebut i el del Sant Pare, el 
qual amb les seves paraules i, més 
concretament, amb els seus dos textos, 
(Evangelii Gaudium i Laudato Si), ha 
donat un full de ruta per a encarar tot 
l’Any. Segons va expressar, dos escrits 
“molt presents des d’on sentim molt 
endins la crida del papa en sortida, 
reflexió per a ser una Església en sortida 
cap a les perifèries”. 
Un any en què, tal com demanava el 
lema marcat pel Papa Francesc, s’ha 
recordat el passat en gratitud, s’ha viscut present amb passió i abraçat el futur amb 
esperança. Un missatge que el president de la URC, el Pare Màxim Muñoz, va animar a 
mantenir. “El lema que el Papa ens va proposar aquest any ha penetrat dins els 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”, va dir. 

Mons. Omella: "Només evangelitza qui s'ha deixat trobar pel Senyor" 
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Divisa de misericòrdia 
Així mateix, va anunciar la nova divisa 
que marcarà aquest 2016: “La vida consagrada, 
profecia de misericòrdia”. Un lema que segons 
el president de la URC, “esdevé un estímul 
important pel qual l’Església pot i ha d’esperar” de 
tots els religiosos, de la seva vida i dels seus 
gestos. “El moll de l’os de l’Evangeli de Jesucrist, 
el Déu, Pare i Mare que és amor, tendresa i 
condol, especialment pels que sofreixen”. 
 

 
Claus d’evangelització 
L’arquebisbe Joan Josep Omella es va dirigir a tots els religiosos i religioses en el moment 
de l’homilia. D’entrada, per agrair-los la seva tasca, que els demana “ser transparència de 
l’amor misericordiós de Déu”. Una missió d’evangelitzadors, per a la qual necessitaven 
només una clau de volta: “estar tocat per Déu”. “Només evangelitza que s’ha deixat trobar 
pel Senyor i ha fet una experiència d’amistat amb ell”. Una trobada, que segons Omella 
“es realitza fonamentalment amb l’oració”. 
Els va recordar tenir sempre present a Déu, el que els ha cridat a treballar en la vinya del 
Senyor i a no oblidar a qui 
s’encara la missió dels 
religiosos, “als homes i 
dones de tots els temps”. 
Segons va marcar, el mitjà 
per a aquesta missió és la 
confiança en la seva 
Paraula i viure amb les 
seves normes, sabent que 
“el Senyor sempre ens 
acompanya”. 
Per a dur aquesta missió a 
la pràctica els va donar tres 
paràmetres, claus en 
aquesta 
nova evangelització que es 
proposa. En primer lloc, 
“acollir el nostre món” i tot el 
que en ell habita que és resultat de la creació de Déu. D’altra banda, “acollir-se un mateix 
com a don”, entenent que “no ens hem fet a nosaltres mateixos, ni les coses que ens 
envolten”, sinó que tot és resultat de Déu i, en tercer lloc “acollir la vida futura, en el sentit 
de la vida”. 
Totes tres observacions, “vies per alliberar de les tres presons: la presó de la percepció 
del món com a producte humà, la presó de l’egoisme i la presó de l’horitzó sense futur”. 
 
Visita a les congregacions 
Els membres de les diferents congregacions van unir-se a la celebració i van participar en 
diferents parts de la cerimònia. No va faltar la petició per la pluja en el moment de les 
pregàries, petició que Omella ha fet recentment. Abans d’acomiadar-se va comunicar a 
tots que després de visitar els arxiprestats començarà a visitar les diferents congregacions 
per a entrar més en contacte amb tots els religiosos i religioses de la seva nova diòcesi. 
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El diumenge 31 de gener, ha tingut lloc al Centre Borja, a Sant Cugat del Vallès, la 
trobada de consagrats i consagrades de la diòcesis de Terrassa amb motiu de la 
celebració del dia de la vida consagrada del proper 2 de febrer. 

S’ha iniciat la trobada amb les paraules del Papa Francesc sobre la misericòrdia, seguides 
d’una oració sàlmica. A continuació quatre testimonis (religiosos i laics consagrats) han 
explicat la seva experiència personal de la misericòrdia de Déu en la quotidianitat del seu 
dia a dia, en els diferents carismes que l’Esperit Sant ha anat suscitant, en el camp de 
l’ensenyament, de l’acompanyament en l’acció caritativa i social, etc. 

S’ha culminat la trobada amb la celebració de la Eucaristia presidida per Mons. Salvador 
Cristau, Bisbe auxiliar, on s’ha agrait el do de la vida consagrada i s’ha renovat la resposta 
de fidelitat a la crida del Senyor. 

Han participat en la trobada un bon nombre de religiosos representants de les comunitats 
presents a la diòcesi. 

El dimarts dia 2 de febrer Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Bisbe de Terrassa, presidirà 
a les 20h la Missa a la Catedral amb motiu de la Cloenda de l’Any de la Vida Consagrada. 

 

Les dues cartes Alegreu-vos i Escruteu han engegat un camí de refl exió 
coral, seriosa i signifi cativa, que ha plantejat preguntes existencials a la 
nostra vida personal i d’Institut. Convé ara continuar la nostra refl exió a 
diverses veus, fi xant l’esguard en el cor de la nostra vida de sequela 
(seguiment). 
El papa Francesc ens crida amb sol·licitud a girar l’esguard de la nostra vida 
sobre Jesús, però també a deixar-nos mirar per ell a fi de «redescobrir cada 
dia que som dipositaris d’un bé que humanitza, que ajuda a portar una vida 
nova». 
Aquesta carta –que s’insereix en una línia de continuïtat amb la instrucció La 
dimensió contemplativa de la vida religiosa (1980), amb l’exhortació 
apostòlica postsinodal Vita consecrata (1996), la carta apostòlica Novo 
millennio ineunte (2001), i les instruccions Tornar a partir de Crist (2002) i 
Faciem tuam, Domine, requiram (2008)– us arriba, doncs, com una invitació 
desclosa sobre el misteri de Déu, fonament de tota la nostra vida. 

Trobada de religiosos de la diòcesi de Terrassa 
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Des de 1999 era el rector del Pontifici Col·legi Grec de Roma, que acull seminaristes 
catòlics de ritu bizantí d’Itàlia, Europa de l’Est i Terra Santa, i ara ha estat nomenat 
Exarca dels catòlics grecs de ritus bizantí, amb residència a Atenes 
 
La comunitat de Montserrat expressa la seva acció de gràcies i la seva joia per aquest 
gest de confiança del Sant Pare envers un seu membre i assegura al P. Manel Nin 
pregàries pel bon desenvolupament del servei eclesial que li ha estat encomanat 

 
Montserrat, 2 de febrer de 2016. Avui s’ha fet públic el nomenament, per part del papa 
Francesc, del P. Manel Nin, monjo de Montserrat, com a Exarca (bisbe) dels catòlics grecs 
de ritus bizantí. El P. Nin va néixer a El Vendrell, arxidiòcesi de Tarragona, el 20 d’agost de 
1956. Va cursar els estudis primaris i secundaris a El Vendrell i al col·legi La Salle de Reus, i 
va ingressar al Monestir de Montserrat el 20 de setembre de 1975. Va fer la professió 
temporal el 26 d’abril de 1977 i la solemne el 18 d’octubre de 1980. El 22 de novembre de 
1997 va ser ordenat diaca a Roma i el 18 d’abril de 1998 va rebre l’ordenació presbiteral a 
Montserrat per part del llavors arquebisbe de Tarragona Mons. Lluís Martínez Sistach. El 14 
de novembre de 1999 va ser beneït arximandrita (superior d’una comunitat) de la diòcesi de 
Akko, Haifa, Natzaret i tota la Galilea per l’arquebisbe melquita d’aquesta eparquia, Mons. 
Boutros Mouallem. 

La comunitat de Montserrat expressa la seva acció de gràcies i la seva joia per 
aquest gest de confiança del Sant Pare envers un seu membre i assegura al P. 
Manel Nin pregàries pel bon desenvolupament del servei eclesial que li ha estat 
encomanat. 

 
El P. Manel Nin i Güell va fer els estudis de batxillerat en teologia a l’Escola Teològica de 
Montserrat, on es va iniciar en les llengües clàssiques: llatí, grec i siríac. Posteriorment, des 
del 1984 al 1987 va cursar la llicència en Teologia Patrística a l’Institut Patrístic 
“Augustinianum”, a Roma, on a més va completar la seva formació amb cursos a l’Institut 

El P. Manel Nin, monjo de Montserrat, nomenat bisbe pel papa Francesc 
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Monàstic de Sant Anselm, al Pontifici Institut Litúrgic i al Pontifici Institut Oriental. Del 1987 al 
1989 va tornar a Montserrat per ensenyar teologia, patrologia, introducció a les litúrgies 
orientals i grec a l’Escola Teològica del Monestir. 
 
L’any 1989 va tornar a Roma per elaborar la tesi doctoral sota la direcció dels professors  
Alberto Camplani, Paolo Bettiolo i Sever Voicu, i que va defensar el 20 de gener de 1992 a 
l’Institut Patrístic “Augustinianum”, amb un treball titulat: “Juan el Solitario. Los cinco 
discursos sobre las Bienaventuranzas”. 
 
A partir del curs 1992-1993 comença a donar classes de Litúrgies Orientals i de patrologia al 
Pontifici Institut Litúrgic i a l’Institut Monàstic, dos dels centres d’estudis que els benedictins 
tenen a Roma. Amb els anys, el P. Nin ampliarà la seva tasca docent a la Ciutat Eterna, amb 
classes a la Universitat de la “Santa Croce”, al Pontifici Institut Oriental i a la Universitat 
Gregoriana, sense deixar la docència puntual a l’Escola Teològica de Montserrat. 

 
Des del març del 1994 és consultor de la Congregació per les Esglésies Orientals i a partir 
del gener de 1996 va passar a residir al Pontifici Col·legi Grec, de Roma, primer com a 
director espiritual (1996-1999) i des de juny del 1999 com a Rector. Des del 1998 és 
assistent de l’abat President de la Congregació benedictina de Subiaco-Montecassino, a la 
qual pertany el Monestir de Montserrat. 
 
El P. Manel Nin ha esdevingut un expert en patrologia siríaca i en litúrgies orientals. És 
membre fundador del grup Syriaca, dedicat a la investigació i la recerca, a Itàlia, sobre 
Esglésies i Literatura siríaques. El 26 de setembre de 2013 va ser nomenat, pel papa 
Francesc consultor de l’Ufficio per les Celebracions Litúrgiques del Summe Pontífex. L’11 de 
novembre de 2013 va ser nomenat acadèmic de la Biblioteca Ambrosiana (Milà), secció 
siríaca i l’1 de setembre de 2015 va ser nomenat, també pel papa Francesc, consultor de la 
Comissió de Litúrgia de la Congregació per les Esglésies Orientals. 
 
A més de nombroses publicacions en revistes especialitzades, principalment de litúrgia i 
patrologia orientals, el P. Manel Nin ha escrit diversos llibres, sobretot en italià, donant a 
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conèixer la riquesa dels autors dels primers segles i de les litúrgies de l’Orient cristià. En el 
vessant de la divulgació es pot citar la traducció de textos de Sant Efrem: Efrem de Nísibis. 
Himnes i homilies (Clàssics del Cristianisme 68, Proa. Barcelona, 1997), i el volum Las 
Liturgias Orientales (Biblioteca Litúrgica 35, CPL, Barcelona 2008), així com els 
nombrosos articles a l’Osservatore Romano publicats ininterrompudament des del març 
de 2008, i que han estat recollits ja en quatre volums (Tempo di Dio, tempo della Chiesa, 
traduït al català Temps de Déu, temps de l’Església (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat 2013); Il soffio dell’Oriente siriaco (2013); La voce dell’icona (2014); Uno 
sguardo orientale a Roma (2015). 
 
L’Exarcat (diòcesi) Apostòlic d’Atenes 
 

L’Exarcat 
Apostòlic 
d’Atenes, a 
Grècia, és una 
diòcesi 
directament 
depenent de la 
Santa Seu, i 
per això porta 
aquest títol 
d’exarcat 
apostòlic. Es 
tracta, per tant, 
d’una diòcesi 
no sufragània 
d’una seu 
metropolitana -
com per 
exemple Sant 
Feliu de 
Llobregat és 
sufragània de 

Barcelona o Solsona ho és de Tarragona-, sinó que té el seu origen de comunió eclesial -
aquesta podria ser la traducció de la paraula grega “exarcat”- directament amb la Seu 
Romana. La presència de cristians grecs catòlics de tradició bizantina remunta a la fi del 
segle XIX, sobretot presents a Constantinoble i Calcedònia, sota la dominació otomana. 
Després de la guerra greco-turca (1919-1922), molts cristians grecs catòlics varen emigrar 
a Atenes. Fundat l’11 de juny del 1932, l’Exarcat d’Atenes té uns 6.000 fidels grecs 
catòlics de tradició bizantina, escampats per tota la Grècia, amb tres parròquies: la 
Santíssima Trinitat a Atenes, els sants Pere i Pau a Gianitsa i el Naixement del Crist a l’illa 
de Syros. 
 
Ha tingut quatre bisbes des de la seva fundació: George Calavassy (1932-1957); 
Hyakinthos Gad (1958-1975); Anárghyros Printesis (1975-2008); Dimitrios Salachas 
(2008-2016). 
 
En els darrers decennis, l’Exarcat d’Atenes ha tingut una forta immigració d’ucraïnesos 
(de tradició bizantina) que celebren cada diumenge la litúrgia a la cripta de la catedral de 
la Santíssima Trinitat. Actualment, l’Exarcat té cura pastoral també de cristians iraquians i 
sirians (de tradició siríaca, sobretot), refugiats a causa de la guerra al Pròxim Orient. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1932
https://it.wikipedia.org/wiki/1957
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/1975
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
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(Glòria Barrete –CR- 2 febrer 2016) Fa cinc mesos que el germà marista català Miquel 
Cubeles i el germà de La Salle Andrés Porras van arribar al Líban per posar en marxa el 
Projecte Fratelli, un projecte intercongregacional d'ajuda a la infància i joventut 
desplaçada.CatalunyaReligió.cat ha parlat amb ells per conèixer la realitat del país, les 
seves impressions, i per saber per què anar allà on la gent vol marxar. És un dels 
centenars de testimonis del que està oferint avui arreu del món la vida religiosa i que 
presentem coincidint amb el final de l'Any de la Vida Consagrada. Cubeles i Porras creuen 
que els refugiats no són una amenança i que si algun país està fent un veritable esforç 
d'acollida és el Líban. Diuen que estan allà "perquè Jesús faria el mateix" i que la seva 
presència "té sentit fins al moment en què hi hagi no només l'últim cristià, sinó l'última 
persona que necessita ajuda". I remarquen que es la seva consagració religiosa el que els 
dóna la llibertat de deixar-ho tot per anar a ajudar en aquestes situacions extremes. 
 
Com és la situació al Líban? 
Aparentment el país està bé, tranquil i en pau, però la situació és molt complicada i 
complexa. El Líban acull un milió i mig de refugiats sent un país de quatre milions i mig, 
això comporta problemes socials, econòmics i polítics sumant-se als propis del país, els 
quals no són pocs. Estan obertes encara les ferides a la societat per la guerra de 1975 
amb Síria, l'absència de relacions diplomàtiques amb Israel, el veí del sud, els diferents 
grups polítics i militars tant interns com externs al Líban... Malgrat això, el país ha obert 
les seves fronteres i està fent tot el seu esforç per rebre i atendre tanta gent necessitada, 
però és evident que el sistema no dóna l'abast. 
 
Vosaltres treballeu en l'àmbit educatiu 
Al país es pretén escolaritzar tots els nens sirians, però a la realitat no s'ha aconseguit, 
tant per qüestió d'infraestructura, com de professors que entenguin la situació i programes 

Religiosos al Líban, amb els refugiats a qui ningú no ajuda 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/un-marista-catala-sinstalla-al-liban-ajudar
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/vida-religiosa-moll-de-l-os-evangeli
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educatius, que a cada país són diferents. A Síria, per exemple, es donen les classes en 
àrab, quan a Líban es donen a més de l'àrab en francès o anglès. És difícil per a les 
autoritats decidir què programa utilitzar: donar-los el programa libanès perquè es quedin? 
Donar-los el sirià perquè tornin quan molts no volen ni poden tornar? Adaptar-ho perquè 
puguin viatjar a un altre país, tot i que l'espera per a aquest viatge pugui ser d'anys, o mai 
acabar? Aquestes preguntes es plantegen a l'àrea educativa, però així es poden formular 
també qüestionaments en relació als serveis sanitaris, a les oportunitats de treball, als 
permisos i papers oficials, a la residència... 
 
Porteu ja uns mesos al Líban quina és la vostra tasca? 
El nostre desig és el d'estar amb els qui ningú no està i ajudar als qui ningú no ajuda. Per 
això, els nostres primers passos han consistit a conèixer la realitat dels nens i joves 
refugiats i també libanesos empobrits. De moment hem començat ja un curs vespertí de 

suport escolar a nens 
refugiats iraquians 
que viuen a Beirut. 
Estem a les bases de 
dos projectes més: 
apadrinament de 
nens amb problemes 
econòmics per 
estudiar, i crear un 
centre socio-educatiu 
que pugui atendre 
moltes famílies i nens 
sirians i libanesos de 
la zona de Saida. 
També volem obrir 
una Casa Llar per a 
nens del carrer o 

abandonats. Més endavant aniran sorgint més projectes, segons el que l'Esperit bufi, en 
qualsevol cas, com expressa el nom del projecte, volem ser germans per als nens i joves. 
 
Per què anar allà quan la gent vol venir aquí? 
Perquè Jesús faria el mateix. La nostra presència aquí té sentit fins al moment en què hi 
hagi no només l'últim cristià, sinó l'última persona que necessita ajuda. La nostra 
consagració religiosa ens dóna i permet la llibertat de tenir aquesta disposició de moure'ns 
amb independència, en funció de les necessitats concretes de la societat, no de les 
nostres pròpies ni de les de les nostres famílies. No hi ha res que ens impedeixi estar amb 
la gent que ho necessita, i per això volem ser instruments dòcils. Maria en el seu gest de 
visitar la seva cosina Santa Isabel ens encoratja a visitar aquesta gent que sofreix sense 
cap culpa, per portar-los també al Jesús que vol dir-los que els estima, amb la seva 
presència discreta però constant, per fer-los despertar en el seu interior l'esperança d'una 
vida millor, una vida acompanyada de la mà de l'únic Déu del qual tots som fills estimats 
incondicionalment. Volem ser reflex d'aquest Amor i Presència que no necessita cap mèrit 
per ser lliurat. 
 
Quin és l'objectiu a llarg termini del projecte Fratelli? 
El Projecte Fratelli no és només el que estem fent al Líban ni exclusiu dels Germans de la 
Salle i dels Germans Maristes. És un Projecte d'Església, obert a religiosos d'altres 
congregacions i també a laics, convocats per Jesús per ser signe de fraternitat entre els 
més petits. La seva primera implantació ha estat a Orient Mitjà, començant al Líban, però 
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amb la mirada posada també a Jordània, Síria, l'Iraq, i els altres països de la zona. La 
iniciativa va partir dels consells generals dels dos instituts i es té pensat obrir també 
comunitats Fratelli en altres regions del món. Aquí on hi hagi nens en situació de 
vulnerabilitat, i que això ens porti com a seguidors de Crist a sortir a les perifèries 
existencials, aquí arribarà el Projecte Fratelli. Sabem que la nostra aportació és molt petita 
davant la magnitud del problema dels refugiats però des del compromís concret en un lloc 
concret aportem el nostre grà de sorra. 
 
Com es viu al Líban l'arribada de refugiats? Aquí es parla d'èxode quan al Líban 
acolliu més d'un milió de persones 
Se'ns va proposar anar al Líban abans que l''èxode' de refugiats es convertís en un 
fenomen mediàtic. Els nostres germans d'aquí que treballen en obres col·legials sabien de 
la situació i per això els nostres germans de Roma ens hi van enviar. A Europa o a 
Amèrica fins que no es van plantar a les seves fronteres per milers cridant 
desesperadament i no 
constituïen una amenaça 
per a ells, la situació 
semblava no existir. Però 
aquí estaven ja els milions 
de refugiats sirians o 
d'altres països africans a 
Jordània, a Líban… I no 
constituïen una amenaça. 
 
Ara es parla d'amenaça, 
sí 
Amenacen el nostre estat 
del benestar i les nostres 
consciències, i correm el 
risc de tractar-los a tots de 
jihadistes… Quants refugiats hi ha a Barcelona des del boom dels mitjans de comunicació 
d'aquest estiu passat? Efectivament, els libanesos són admirables. Acullen els sirians, els 
iraquians per milers i milers. I fa uns anys, fins l'any 2006, els sirians ocupaven militarment 
les terres libaneses. Van arribant ajudes internacionals, tal vegada perquè es quedin aquí 
i no avancin cap a Europa però és tal el seu desesper que no poden deixar de fugir per 
buscar un futur millor per als seus fills encara amb el risc de perdre'ls en el mar. L'èxode 
sembla que ens parla de multituds, però un nen només, espaordit, fugint de la guerra i del 
terror ja és un èxode, cap a on? 
 
Quina hauria de ser la postura d'Europa enfront aquests refugiats? 
Als qui estan a les seves portes o en camí, evidentment acollir-los i oferir-los oportunitats, 
afavorir la inserció, una vida digna, la reagrupació familiar. Però sobretot, desterrar la 
hipocresia; els ajudem perquè es quedin al seu país o en països limítrofs com el Líban i 
no eradiquem el mal que ho provoca que és la guerra. Europa i altres països han de 
treballar per la pau amb el diàleg i no bombardejant els civils, treballar per la pau i no 
buscar el negoci de les armes, treballar per la pau i no mantenir la situació per interessos 
comercials, estratègics, aliances perverses, enfrontaments en nom de Déu. No hi ha 
voluntat per part dels poderosos per tallar aquesta situació. Europa, treballa i defensa la 
pau i la justícia! 
 
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/religiosos-al-liban-amb-refugiats-qui-
ningu-no 
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La recepció oficial al Palau de la Generalitat serà presidida pel president de la 
Generalitat, Carles Puigdemont  

La consellera del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, Meritxell Borràs, ha invitat les autoritats de les principals comunitats i 
confessions religioses i diferents grups de diàleg interreligiós d’arreu del país, a 
una recepció oficial per commemorar plegats la Setmana Mundial de l’Harmonia 
Interconfessional i fer visible el compromís del Govern amb el respecte als drets de 
llibertat religiosa. 

L’acte tindrà lloc al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat demà dijous, 4 de febrer, a 
les 19.30 hores. Hi assistiran, per part del Govern, el president de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, el vicepresident i titular del Departament de la Vicepresidència, Economia i 
Hisenda, Oriol Junqueras, el conseller d’Interior, Jordi Jané, la consellera de Treball, Afers 
Socials i Famílies, Dolors Bassa, a més de la consellera Borràs i el director general 
d’Afers Religiosos, Enric Vendrell. 
  
Meritxell Borràs farà la benvinguda i tot seguit es llegirà el manifest del IV Parlament de 
les Religions del Món (Barcelona, 2004), a càrrec de tres infants pertanyents a diferents 
comunitats religioses. Entre d’altres aspiracions, aquell manifest proclama “que la gent 
que pertanyem a diferents tradicions religioses volem dialogar entre nosaltres” i “que 
volem compartir amb tothom la lluita per fer un món millor”. Aquella edició del Parlament 
de les Religions a Barcelona va ser la primera vegada que es feia a Europa i va 

El Govern catalã celebra amb diferents autoritats religioses del país la 

Setmana Mundial de l'Harmonia Interconfessional 

http://www.audir.org/ca/parlaments-de-les-religions/parlaments-religions-del-mon/barcelona-2004-mainmenu-46
http://www.audir.org/ca/parlaments-de-les-religions/parlaments-religions-del-mon/barcelona-2004-mainmenu-46
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representar “un punt d’inflexió en el diàleg i la cooperació entre les tradicions religioses i 
espirituals de Barcelona, Catalunya i Espanya”. 
  

 Posteriorment intervindrà el 
Pare Joan Botam, fundador 
del Centre Ecumènic de 
Catalunya (1954) i Creu de 
Sant Jordi (2010). Finalment 
farà una al·locució el 
president Puigdemont i, 
juntament amb els altres 
membres del Govern, 
saludaran personalment i 
compartiran una estona de 
comunicació directa amb 
tots els assistents. 

  
Model català d’interrelació 
Amb aquest acte, el Govern vol fer visible el seu compromís de respecte pel dret de la 
llibertat religiosa i la defensa del model de la interrelació entre comunitats que hem 
desenvolupat a Catalunya, en el convenciment que afavoreix la cohesió social i la 
pertinença a una realitat diversa. 
La primera ocasió en què el Govern de Catalunya va celebrar de manera oficial la 
Setmana de l’Harmonia Interconfessional, va ser el 3 de febrer de 2015, amb la presència 
del president i la vicepresidenta del Govern, aleshores Artur Mas i Joana Ortega, 
respectivament. 

  
 Tothom va valorar 
positivament, com 
s’espera que així sigui en 
aquesta oportunitat, la 
senzillesa i brevetat de 
l’acte, i els avantatges de 
la comunicació a peu dret, 
que va permetre una 
interrelació personal entre 
els assistents i per tant 
entre representants del 
Govern i de les diferents 
comunitats religioses. 
  
L’Assemblea General de 
les Nacions Unides va 
aprovar el 20 d’octubre de 
2010 la resolució 65/5 que 
proclama la primera 
setmana de febrer de cada 
any com la Setmana 
Mundial de l’Harmonia 
Interconfessional entre 

totes les religions, confessions i creences. La mateixa resolució insta tots els estats a 
donar-hi suport durant aquesta setmana al missatge d’harmonia interconfessional. 

http://www.audir.org/es/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32/entitats-de-la-xarxa-mainmenu-78/centre-ecumenic-de-catalunya
http://www.audir.org/es/xarxa-catalana-dentitats-mainmenu-32/entitats-de-la-xarxa-mainmenu-78/centre-ecumenic-de-catalunya
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MARIA MASATS 
 
Fa 18 anys, la Maria Masats va entrar en contacte amb el 
món benedictí a través del Monestir de Sant Benet de 
Montserrat. Volia conèixer la seva espiritualitat i fer un pas 
més en el seu compromís cristià. La seva opció va ser 
l’oblació, en aquest cas al Mones tir de Montserrat. Ara fa 
tres anys que va acabar el procés d’aprofundiment de la 
Regla de Sant Benet, dels punts més rellevants de 
l’espiritualitat benedictina, i va signar la cèdula d’oblació a 
Montserrat. 

 
Quins compromisos s’adquireixen en el moment de l’oblació? 
De fet, el mateix que en el moment de rebre el sagrament del baptisme. No obstant això, 
en signar l’oblació quedes vinculada a la comunitat del Monestir de Montserrat i et 
compromets a ser constant en la recerca de Déu, en la lectura espiritual, en la pregària 
litúrgica com ara laudes i vespres, individualment o en grup, en comunió amb la comunitat 
de Montserrat; i a ser fervent en la caritat, viscuda en la situació concreta en què ens va 
posant la vida. 
 
I les seves responsabilitats a la parròquia i a la diòcesi? 
Sóc de Castellbell i el Vilar. La meva comunitat parroquial és petita i estic al servei per al 
que es necessiti: llegir les lectures, fer catequesi, visitar malalts... A nivell diocesà, sóc 
membre de la Delegació de Pastoral de la Salut i, en representació d’aquesta, formo part 
del Consell Episcopal.  
 
Com ha evolucionat la seva fe des que és oblata? 
A l’evangeli de Joan, hi trobem: «Coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures» (Jn 8,32). 
Sovint, un pot pensar que seguir unes normes et pot condicionar la llibertat, no fer sempre 
el que a un li ve de gust... Doncs a mi, intentar seguir la Regla de Sant Benet, entre altres 
coses, m’ajuda a sentir-me cada cop més lliure. 
 
Òscar Bardají i Martín | Full dominical 31 gener 2016 
 
 
 

L’islam, la religió de la mitja lluna, està en expansió numèrica i és 
omnipresent en els mitjans de comunicació. Al mateix temps, però, 
viu en estat d’ebullició i en un profund debat intern: una veritable 
guerra civil ideològica en la qual es barregen una infinitud de 
components polítics, socials i econòmics. Aquest quadern pretén 
oferir un mapa que ajudi a entendre on és i cap a on va l’islam.  
 
Autor: Jaume Flaquer García. Jesuïta. Responsable de l'Àrea 
Teològica de Cristianisme i Justícia. Professor a la Facultat de 
Teologia de Catalunya.  Llicenciat en filosofia per la UB. Llicenciat 
en Teologia pel Centre Sèvres de París. Doctor en Estudis 
Islàmics per l'EPHE (Sorbona de París) amb una tesi sobre el 
místic sufí Ibn ´Arabî. Col·labora a Migra-Studium. 

ISLAM La mitja lluna… creixent 

Oblació benedictina 
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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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La tracta de persones, esclavitud del segle XXI  (*Sta. Josefina *Bakita. 8 de Febrer) 

http://entreparentesis.org/suenos-rotos-trata-de-personas/ 

El crim de la 
tracta de 
persones  fa que 
homes, dones i 
nens, siguin 
joguines d'un sol 
ús  o somnis 
trencats  En 
molts casos, 
travessant països 
i cultures en 
pelegrinatges 
eterns, buscant 
millorar les seves 
condicions de 
vida. Acaben 
sotmesos a 
situacions 
d'explotació i 
assetjament  de 
tot tipus,(sexuals, 
laborals, etc)  
similars a 
l'esclavitud. I 
sobre aquest 
tema, són ben 
recents les 
notícies del tràfic 
de nens a 
Europa. Segons 
estimacions de la 
Europol almenys 
10.000 nens 
refugiats, que 
viatjaven sols, 
haurien 
desaparegut 
només arribar a 
Europa 

 

El 8 de febrer, cal recordar  compromesament a les dones víctimes d'explotació sexual i 
tracta. És el dia de Santa Josefina Bakita. Una esclava sudanesa que, una vegada 
alliberada, va ingressar en la Congregació de les Filles de la Caridad Canosianes, 
Canonitzada l'any 2000, el papa Francesc li encomana una de les seves lluites més 
volgudes: la lluita contra la tracta de persones 

La tracta de persones 

http://entreparentesis.org/suenos-rotos-trata-de-personas/
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PROPOSTES FORMATIVES A LA COVA DE MANRESA 
 
1. LIDERATGE INSPIRAT EN L’ESPIRITUALITAT IGNASIANA Últimes places...!  

(16 h.) / 03 a 05 març (mateix horari)  

2. CINC DIES D’EXERCICIS  
– 21 (19h.).- Maite Valls Martí, rjm. (Taller de perdó en clau d’Exercicis)  

març: 18-23.- Llorenç Puig, sj. i equip (personalitzats, preferentment joves)  
 
3. RECÉS MULTIGENERACIONAL  

rerefons. / 16 -17 abr.- Rafael Abós, Glòria Andrés, Jaume Casassas (EIDES)  
 
4. DANSA CONTEMPLATIVA AMB STA. TERESA  

-28 feb.- Victoria Hernández / Un acostament a santa Teresa de Jesús des de la 
Dansa Contemplativa. Metodologia: marc teòric i pràctica vivencial.  
 
5. SETMANA SANTA  

-27 març. Comunitat Cova / Setmana Santa integrant pregària i celebració litúrgica, 
en el marc privilegiat de la Cova.  
 

Cursos, activitats i formació 
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6. QUÈ PODEM FER AMB LES NOSTRES PORS?  
-10 abril. Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) / Tots tenim “pors”. Algunes són 

saludables, moltes ens limiten i altres ens bloquegen. Oferirem indicacions per gestionar-
les.  
 
7. QI GONG. CONTINUUM ENTRE EL VISIBLE I L´INVISIBLE  

-15 maig.- Neus Pintat / Es practiquen exercicis dinàmics, suaus, arrodonits, 
harmònics. I meditacions, deixant que l´Energia pura divina, Déu, faci en, amb i per 
nosaltres.  
 
8. QUAN HOM VA ARRIBANT ALS 65, 70... ANYS (CURS INTERNACIONAL)  

- 24 oct. 2016 / 
http://covamanresa.cat/docs/Cuando%20vamos%20llegando%20a%20los%2060....pdf  
 
VEGEU PROPOSTES D’EXERCICIS A L’ESTIU  
http://covamanresa.cat/docs/Exercicis_2015_2016.pdf 
 

CLOENDA DE L’ANY DE LA VIDA CONSAGRADA A LLEIDA 
 
Dia 6 de febrer, dissabte. 
Lloc. Acadèmia Mariana. 
Horario: 
  9:45 Acollida. 
10:00 Xerrada Bisbe Salvador sobre l'Any de la Misericòrdia. 
11:00 Piscolabis.  
11:30 Treball de grups, fins a 12:30 
12:45 Eucaristia presidida pel nostre Bisbe. 
13.30 Dinar a la mateixa Acadèmia Mariana. 
 
Esperem trobar-nos tots, religiosos i religioses, els que puguem, fent església amb el 
nostre Bisbe Salvador. 
 
 
 
Una campanya que beneficia a tots 
 

 
 
Feu vostre el logo “Escola Cristiana de Catalunya”  
Aquest és el tercer any que us presentem aquest logotip com a marca comuna per 
identificar el conjunt d’escoles que s’apleguen en el col·lectiu Escola Cristiana de 
Catalunya i que estan adherides a la Fundació que porta aquest nom (Fundació Escola 
Cristiana de Catalunya).  
Sabem que som un col·lectiu prou variat, amb més de 180 institucions titulars que ho 
són de 402 escoles arrelades als pobles, barris i ciutats dels 124 municipis i 36 
comarques de Catalunya on són ubicades.  
Són diverses les institucions i distintes les escoles, que ofereixen accents diferents i 
distintes propostes de servei, en cada cas amb valors propis i específics. Reunim 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 584 / 1.02.2016 

http://covamanresa.cat/docs/Cuando%20vamos%20llegando%20a%20los%2060....pdf
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presències de llarga trajectòria que poden arribar a acumular més de 300 anys d’història i 
realitats més recents.  
Escoles grans equipades i especialitzades o escoles petites i d’ambient familiar. Escoles 
més tradicionals o escoles més innovadores, però sempre amb qualitat i obertes a la 
millora contínua.  
 
Però, juntament amb aquestes diferències, també fem camí junts des de fa temps i 
compartim trets molt significatius que ens especifiquen i ens posicionen com a 
col·lectiu:  

llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que comporta l’exercici 
d’aquesta llibertat  

dret d’elecció de centre educatiu per part de les famílies com a 
expressió del dret que llurs fills rebin una educació d’acord amb les seves conviccions  

oferta educativa estigui oberta a totes les famílies, sense cap 
mena de discriminació; per això defensem el model de concert com una manera de fer 
efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat  

concebem l’escola i l’educació prioritàriament com un servei i, tot i procurar la 
sostenibilitat de les nostres institucions, n’excloem qualsevol afany de lucre  

identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons l’ensenyament de 
Jesús, el Crist, i que queda recollida en el caràcter propi i en el projecte educatiu de 
l’escola  

volem que tots els nostres alumnes 
tinguin autèntiques possibilitat de reeixir a l’escola.  
 
Per tot plegat, podem afirmar col·lectivament -i amb plena responsabilitat- que estem 
compromesos amb l’educació de qualitat per a tothom.  
 
També per tots aquests motius podem compartir un element d’identitat comuna –com 
és el logo “Escola Cristiana de Catalunya”-, juntament i complementàriament amb 
aquells de més propis de cada centre o de cada institució.  
 
Tots tenim elements diferenciadors legítims i interessants de destacar, però a ningú no fa 
mal associar-se també a un col·lectiu plural però reconegut que és una autèntica 
referència en l’ensenyament a Catalunya. 
 
Els elements comuns i els diferencials, conjuntament, defineixen la fesomia de les 
diferents ofertes educatives. No cal oblidar que allò comú també reforça la nostra 
oferta particular, tan singular com es vulgui, però no pas aïllada d’un col·lectiu que té 
prou en comú i que, com a grup, en fent-lo emergir reforça totes les parts que l’integren.  
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Feu vostra la crida “Tria Escola Cristiana”  
També per tot això plantegem per tercer any consecutiu una campanya de comunicació 
conjunta, amb aquests objectius:  
 
1. Recordar a les famílies el dret que els assisteix a triar l’escola que volen per als 
seus fills. Informar-les de les possibilitats reals que tenen d’exercir aquest dret.  

2. Sensibilitzar de la importància de triar escola, amb criteri. Tot recordant que els 
motius per a l’elecció d’un o altre centre poden ser diversos i igualment vàlids d’acord amb 
els principis i criteris dels pares i mares.  

3. Recomanar centrar la “tria” en el col·lectiu de l’Escola Cristiana de Catalunya. Un 
col·lectiu que aporta la confiança del seu compromís amb l’educació de qualitat per a 
tothom, uns trets comuns i, alhora, una diversitat d’ofertes concretes per ajustar-se a les 
diferents opcions de les famílies.  
 
Aquí acaba la campanya conjunta i els seus missatges genèrics, però deixa la porta 
oberta a l’acció de les diverses institucions titulars i escoles per concretar més aquesta 
“tria” genèrica d’una “Escola Cristiana de Catalunya” vers la tria d’un centre educatiu 
determinat.  
Engranar bé campanya conjunta, campanya institucional i campanya de cada escola ens 
fa sumar. Esperem que feu vostres tots els elements de la campanya i que els utilitzeu 
amb la màxima insistència.  
Al repte de la davallada demogràfica, que segueix pronunciant-se any rere any amb més 
cruesa, se suma la intensificació del debat en determinats territoris sobre el pretès 
caràcter “merament subsidiari” de la nostra oferta. Ens cal tot l’esforç i tot l’encert per 
donar-hi resposta. 
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Aquesta és una reflexió per a contribuir a apreciar 
la riquesa de les diferents vocacions, 
especialment la del religiós germà 
 
IDENTITAT I MISSIÓ DEL RELIGIÓS GERMÀ 
EN L’ESGLÉSIA  
«I tots vosaltres sou germans» (Mt 23,8)  
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada 
i les Societats de Vida Apostòlica  
 
El religiós germà i les religioses, amb la seva 
participació en el misteri salvador de Crist i de 
l’Església, són memòria permanent, per a tot el 
poble cristià, de la importància del do total de si 
mateix a Déu i que la missió de l’Església, 
respectant les diferents vocacions i ministeris 
dintre seu, és única i compartida per tots. Malgrat 
això, constatem que no sempre la vocació del 
religiós germà, i, com a conseqüència, de les 
religioses, és ben compresa i estimada dins 
l’Església. La reflexió que aquí oferim ha nascut 
per a contribuir a apreciar la riquesa de les 

diverses vocacions, especialment en el si de la vida consagrada masculina, i a fi d’aportar 
llum sobre la identitat del religiós germà i sobre el valor i la necessitat d’aquesta vocació. 
Donades les semblances entre la vocació religiosa femenina i la del religiós germà, tot el 
que es diu aquí serà fàcilment aplicable a les religioses. Aquest document s’adreça també 
als laics, als religiosos sacerdots, als sacerdots diocesans, als bisbes i a tots aquells qui 
vulguin conèixer, apreciar i promoure la vocació del religiós germà en l’Església. 
 
 
 

L'escolapi Josep Maria Monferrer ha estat guardonat amb el Memorial Joan XXIII per la 

Signes dels temps a TV3: “ Escolapi a la Mina ” 
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Pau per la seva tasca de mestre, educador i dinamitzador cultural durant 40 anys al barri 
de la Mina. El premi també destaca la seva aportació a la conservació de la memòria 
històrica d’aquest barri de Sant Adrià del Besòs. “Signes dels temps” entrevista l’escolapi 
Josep Maria Monferrer. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre el Casal Loiola de Barcelona, un espai de trobada de grups i 
comunitats cristianes. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Genís de Torroella de Montgrí. 

 
Data: 10 febrer de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,15 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 

    FEBRER | 2016 
4 dj Reunió del SIRBIR (Secretariat Interdiocesà de Relacions Bisbes i Religiosos) 

6 ds URC: formació permanent 

8 dl CEVRE: formació inicial | Jornades d'Ètica i Món contemporani 

9 dt 
Reunió de la Junta directiva ampliada de l’URC 
Jornades d'Ètica i Món contemporani 

10 dc Dimecres de Cendra: inici de la Quaresma 

15 dl CEVRE: formació inicial 

22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olga Mª Sánchez, secretària auxiliar de l’URC. 
Horari laboral d’atenció al públic: 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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