
  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cendra quaresmal 

Barcelona, 11 de febrer de 2016                                                                           ANY IX. núm.       

PREGÀRIA ● CARITAT ● DEJUNI 
 
“Que la Quaresma sigui un temps de bona feina de podar la 
falsedat, la mundanitat, la indiferència”, entre altres coses “per 
tornar a trobar la identitat cristiana, és a dir, l'amor que serveix, 
no l'egoisme que se serveix”. 
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DIMECRES DE CENDRA ● Mons. Jaume Pujol 
 
Dimecres vinent és l’anomenat Dimecres de Cendra, que és la porta per la qual accedim 
al període litúrgic de la Quaresma, època penitencial de preparació per a la gran festa 
cristiana de la Pasqua de Resurrecció. 

Aquest dia el sacerdot pren una mica de cendra, obtinguda de la combustió de les palmes 
del Diumenge de Rams de l’any passat, i ens fa el senyal de la creu al front o al cap. No 

és un sagrament, però té un valor simbòlic profund, com 
el té un anell com a símbol d’enamorament, o un pastís 
d’aniversari, que significa l’alegria per la vida d’una 
persona. 

La cendra és un signe de l’actitud d’un cor que reconeix 
la necessitat de perdó i no es vanta de les qualitats 
pròpies, com si pogués prescindir de l’ajuda de Déu. 

El sacerdot, en el moment d’imposar-la, acostuma a dir 
«ets pols i a la pols tornaràs», prenent una frase de 
Gènesi 3,19, tot i que també es pot utilitzar una altra 
frase de l’Escriptura: «Converteix-te i creu en l’Evangeli», 
treta de Marc 1,15. 

Sens dubte es podrien haver seleccionat altres sentències bíbliques, l’important és 
l’actitud amb què es reben. Tan cert és que la vida a la terra té límits temporals com que 
hem de convertir-nos. 

Si pensem que la Quaresma és una època trista, és que potser no considerem de manera 
suficient l’alegria de la resurrecció. Podríem observar que aquest temps comença amb la 
cendra del Dimecres i acaba amb el foc de la vetlla pasqual, un foc que representa l’adéu 
a l’home vell i el pas a l’home nou segons el model de Jesucrist. 

Com assenyalava Benet XVI, són quaranta dies per a aprofundir en una extraordinària 
experiència espiritual i ascètica. Jesús indica els tres instruments útils per a aquesta 
renovació personal: la pregària, la penitència (el dejuni) i l’almoina. 

En aquest Any de la Misericòrdia la Quaresma és un temps propici per a demanar perdó a 
Déu en el sagrament de la penitència, en què la misericòrdia divina es bolca sobre 
nosaltres. També perquè siguem generosos amb les altres persones, especialment amb 
les més necessitades. No sols és qüestió de diners, també de perdó si ens hem sentit 
ferits per algú, i de comprensió. 

És temps també d’acudir a la Mare de Déu, Mare de Misericòrdia, perquè ens condueixi a 
l’encontre amb el seu Fill. Viscuda així la Quaresma serà un temps d’alegria interior que 
es manifestarà també externament en la nostra vida ordinària. 

Temps de Quaresma, temps de conversió, temps de misericòrdia 
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QUARESMA: PREPARACIÓ I PERDÓ ● Mons. Joan Josep Omella 
 
La Quaresma és un temps privilegiat de preparació personal. És una petita travessa del 
desert per repensar la nostra pròpia vida a la llum del misteri de Crist i preparar-nos 

renovats per a la celebració de la Pasqua. 

Aquest any hauria de tenir un significat especial perquè 
celebrem l’Any Sant de la Misericòrdia, i el mateix Papa 
ens convidava en la seva convocatòria del Jubileu que 
"la Quaresma d’aquest any jubilar sigui viscuda amb 
més intensitat com a moment fort per celebrar i 
experimentar la misericòrdia de Déu" (MV 17). També 
ens recorda en el seu missatge per a la Quaresma de 
2016 que "la Misericòrdia de Déu, en efecte, és un 
anunci al món: però cada cristià està cridat a 
experimentar en primera persona aquest anunci". 

La Quaresma és un temps d’interiorització per sembrar 
de nou l’Evangeli en els nostres cors. Un temps per al 
perdó i un temps per a l’acció que es manifesta en la 

nostra capacitat d’exercir les obres de misericòrdia amb els altres. 

La Misericòrdia de Jesús encomanada als seus deixebles per poder ser veritables fills del 
Pare es manifesta sobretot en la capacitat de perdonar els altres. Perdó que es fa oració 
en el parenostre que comprèn tots aquells que estan en deute amb nosaltres i que s’estén 
en les benaurances a tots aquells que ens persegueixen, ens difamen, ens tracten 
malament... Aquests són, en essència, els nostres enemics. Aquest és el gran repte per 
un cristià: donar i estendre el perdó a tots aquells als quals se’ns fa difícil perdonar. 

Es pensa en determinats ambients que el perdó és una mostra de feblesa. El perdó no és 
un signe de flaquesa sinó que sempre és una victòria sobre un mateix. És una decisió 
desitjada i volguda amb la qual, des d’una profunda responsabilitat, ens situem més 
propers a l’amor i més forts davant l’odi o davant aquelles raons humanes que 
anteposarien el nostre propi egoisme a la capacitat d’estimar i perdonar sense condició. 

El perdó és també una forma eficaç de transformar en amics els nostres propis enemics, 
perquè el perdó incondicional sempre respon al mal amb el bé ja que el mal no venç el 
mal sinó que el mal és vençut per l’amor (cf. Rm 12, 21). 

En ocasions anteposem la justícia al perdó, perquè ens sembla més ètic proposar una 
cultura de la justícia per sobre d’una cultura del perdó. Però perdonar és una forma que la 
justícia tingui un rostre més humà. Aquí rau el sentit més profund de la misericòrdia com a 
sentiment que neix de les nostres entranyes i es bolca sense condició als altres. El papa 
Francesc sempre repeteix que “abans ens cansarem nosaltres de pecar que Déu de 
perdonar”. 

Aprofitem aquest temps de Quaresma per demanar el perdó personal al Pare que ens 
estima, revisar des del fons del cor com ens interpel·la la Paraula de Jesús i com des de 
la nostra conversió perdonem i estimem els altres. Així prepararem una bona Pasqua. 
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LA PARAULA DEL SILENCI ● Mons. Agustí Cortés 
 
A les portes de la Quaresma fem un elogi del silenci. Encara que no ens caldria la 
Quaresma per adonar-nos dels valors i la necessitat que tots tenim del silenci. 

Naturalment, no ens referim als silencis negatius, aquells silencis forçats, com els que 
sofreixen dissidents en grups ideològics tancats o pobres que no tenen veu, o minories en 

una opinió pública unicolor. Ni als silencis malaltissos, dels 
qui no poden o no volen la comunicació franca… 

Ens referim a aquells silencis, dels quals necessitem gaudir 
urgentment; aquelles estones que, si volem, podem reservar 
diàriament o setmanalment. Hi ha una necessitat humana de 
silenci “per recuperar-nos” del setge d’un excés de paraules i 
per afrontar la vida present o futura conscientment, amb 
llibertat i responsabilitat. 

Aquestes estones hauran de ser de silenci extern i intern, és 
a dir, d’absència de sorolls de fora i de dins d’un mateix (els 
sorolls interiors són els més eixordadors, els més greus). 
Però no hauran de ser temps buits. Alguns els recomanen 

com a mètode de mera relaxació. No està malament. Però només això seria com algú que 
pogués disposar de cent euros i només en gastés cinc. Al contrari, el silenci és la gran 
oportunitat per viure experiències de plenitud. 

Encara recordem la impressionant pel·lícula – documental “El gran silenci” del director 
alemany Philip Gröning, rodat en la Gran Cartoixa de Grenoble. Aquest extraordinari 
documental expressava, tan sols amb imatges i so, el cant dels monjos, sense paraules ni 
discursos explicatius, el que em va respondre un jove que havia fet una llarga experiència 
a una cartoixa. Li vaig preguntar què era el que més li havia impressionat: em va contestar 
“com en el silenci, el detall, el gest, l’objecte, tot allò més petit i insignificant adquireix 
importància, tot revela la seva bellesa i parla amb la seva veu!”. 

En efecte, el silenci fa possible que la realitat de fora entri en nosaltres; i que la nostra 
realitat personal autèntica surti. Això solament passa quan el silenci ens capacita per 
escoltar i per parlar. Primer per escoltar. Seria com la mà oberta de qui està disposat a 
rebre: al principi pot semblar només buida, frustrant, però en realitat és la possibilitat única 
de ser omplerta o estreta per una altra mà. 

El silenci serveix abans de res per escoltar o rebre’s a si mateix: copsar els batecs del 
propi cor, aquests moviments interiors que, en ser personals, ens identifiquen, encara que 
tantes vegades restin ofegats o oblidats. El silenci és a més indispensable per escoltar i 
rebre un altre, la seva paraula o la seva persona. I, sens dubte, és indispensable per 
escoltar i rebre l’Altre, amb majúscules. 

El silenci serveix perquè la nostra comunicació sigui autèntica, que el que surt de 
nosaltres respongui al que realment som, sentim o pensem. Evitem així dir ximpleries, 
expressions o paraules que imiten uns altres o que busquen solament afalagar, seduir, 
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aparentar; en definitiva, evitem tantes paraules buides, aquestes que no diuen res ni 
comuniquen res del qui parla. 

No ens estranya que els monjos i les persones cristianes purificades en el silenci són 
germans de poques paraules, però les que pronuncien estan plenes de vida. Dóna bo de 
parlar amb ells. 

Jesús, diuen els evangelis, es retirava, ell tot sol, a pregar tota la nit (Lc 6,12). La Paraula 
va sortir del cor de Déu, enmig del silenci es va fer carn i en el silenci de l’autenticitat i la 
transparència tornava a Déu. 

LA QUARESMA DE L’ANY SANT ● Mons. Josep Àngel Saez Meneses 
 
El proper dimecres 10 de febrer, Dimecres de Cendra, comenta la Quaresma, temps de 
preparació per a la Pasqua. ¿Com ha de ser aquesta Quaresma de l’Any Sant 
extraordinari de la Misericòrdia? ¿Què podem fer cada cristià i cada comunitat cristiana 
per a sintonitzar durant aquestes properes setmanes amb l’esperit de la litúrgia i del 
Jubileu que estem celebrant? 

Certament vivim en un temps difícil i de gran complexitat, en els que més que mai cal 
reforçar els fonaments, revifar les arrels, apuntar a allò que és essencial?  Primer de tot, 

fixar la nostra mirada en Jesucrist, amb una mirada 
d’adoració i de fe, i també de contemplació i d’imitació. 
“Jesucrist és el rostre de la misericòrdia del Pare. El 
misteri de la fe cristiana sembla trobar la seva síntesi 
en aquesta paraula. Ella s’ha tornat viva, visible i ha 
assolit el seu cimal en Jesús de Natzaret”. Aquestes 
paraules amb que comença la butllaMisericordiae 
Vultus del papa Francesc, hauran de ser repetides i 
meditades moltes vegades, fins que es gravin en el 
més profund de la nostra ment i del nostre cor. 

La misericòrdia és el nucli central del missatge 
evangèlic. Tal com ho trobem a les paràboles de la 
misericòrdia (al capítol 15 de sant Lluc), Jesús la 
presenta com un amor capaç d’inclinar-se envers tot 
fill pròdig, allunyat, pecador; envers tota misèria 
humana. Quan això succeeix, quan el fill pròdig 

objecte de la misericòrdia se sent acollit d’aquesta manera, no se sent humiliat, sinó 
retrobat, recuperat amb vida.  I això provoca l’alegria del Pare misericordiós. 

Davant els problemes fonamentals de tota existència humana personal, així com dels 
pobles i nacions, cal que l’Església ofereixi un testimoni viu de la misericòrdia de Déu, 
presentada com a veritat de fe i de salvació que també s’ofereix als homes i dones de 
bona voluntat. L’Església ha de proclamar la misericòrdia del Senyor i ha d’acostar els 
homes a les fonts de la misericòrdia. Durant aquesta Quaresma hem de procurar dedicar 
temps a la meditació constant i profunda de la Paraula de Déu; la participació conscient 
en la celebració de l’Eucaristia, actualització del sacrifici redemptor de Crist; hem d’acudir 
al sagrament de la penitència: és el moment d’experimentar que la misericòrdia de Déu és 
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més forta que el pecat i que la mort; així com també hem de practicar les obres de caritat, 
comunitàries i individuals. 

La Quaresma és un temps especialment apte per a viure el Jubileu. Les actituds de 
misericòrdia, de bondat, de compassió i solidaritat han d’impregnar tota la nostra vida 
cristiana. Bo i acollint-nos a la misericòrdia de Déu, en aquesta Quaresma, obrim-nos a 
les necessitats dels nostres germans i germanes que passen per moments difícils de 
qualsevol orde. A més d’acollir la misericòrdia de Déu pare que s’ha revelat en Crist i es 
manifesta especialment en el do de l’Esperit Sant, la Quaresma és un temps especialment 
oportú per a ser misericordiosos amb el nostre proïsme practicant sobretot les clàssiques 
“obres de misericòrdia”, les set materials i les set espirituals. No sols rebem i 
experimentem la misericòrdia de Déu, sinó que estem cridats a posar-la en pràctica. Així 
ho expressa Jesús en una de les benaurances: “Benaurats els misericordiosos perquè ells 
obtindran misericòrdia” (Mt 5,7). 

Amb aquestes reflexions i propostes us invito a entrar en aquest temps de Quaresma. 

AQUEST ÉS EL TEMPS DE LA MISERICÒRDIA ● Enric Benavent 
 
Dimecres que ve, amb el ritu alhora auster i solemne de la imposició de la cendra, 
començarem el temps de quaresma. Escoltant la Paraula de Déu, pregant amb més 
intensitat, vivint l’experiència del dejuni, per a arribar a sentir que la verdadera felicitat no 

està en la satisfacció dels nostres desitjos, i obrint el 
nostre cor als més pobres, ens encaminarem alegres 
cap a la gran festa de Pasqua renovats per la gràcia de 
Déu. 

Si l’Església sempre ens invita a viure aquest temps 
intensament, perquè és una ocasió per a situar-nos 
davant de Déu des de la veritat de la nostra vida, 
aquesta invitació és més forta aquest any: és la 
quaresma del Jubileu de la Misericòrdia. En la butlla 
Misericordiae vultus, amb la que el Papa Francesc va 
convocar aquest temps de gràcia, el Sant Pare ens 
exhortava a què la quaresma de l’any jubilar siga 
viscuda amb major intensitat, com un moment fort per 
celebrar i experimentar la misericòrdia de Déu (núm. 
17). També en el missatge que ha dirigit a l’Església per 

a la quaresma, el Papa ha reiterat esta invitació ( Missatge del Sant Pare Francesc per a 
la Quaresma 2016, núm. 1). 

Per a ajudar-nos a aquesta vivència, el Papa ens suggereix alguns signes senzills i 
concrets. Aquests gestos seran moments de gràcia i produiran en nosaltres fruits de 
conversió, si no ens conformem de practicar-los d’una manera merament externa i 
rutinària, sinó que intentem viure’ls des de la profunditat del cor. 

Per a una vivència autèntica de la quaresma, en primer lloc hem de recordar que els 
primers necessitats de la misericòrdia de Déu i d’obrir-nos a la seua gràcia renovadora 
som cadascun de nosaltres. Els cristians no podem ser com el fariseu que va pujar al 
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temple a pregar i, creient-se millor que els altres, menyspreava el publicà que se sentia 
pecador (Lc 18, 9-14). Si volem que el nostre món òbriga el cor a l’amor misericordiós del 
Pare, no podem oblidar que els primers cridats a escoltar l’anunci de la misericòrdia de 
Déu som nosaltres. Si el nostre cor es tanca a l’amor del Pare, ¿com podem pretendre 
que ho facen aquells que no han conegut el rostre de Déu? Busquem temps per escoltar i 
meditar la Paraula de Déu, per a rebre joiosos el seu perdó i per créixer en l’amistat amb 
el Senyor. El Papa ens ha invitat a escoltar la predicació de la Paraula i a participar en la 
celebració de les 24 hores per al Senyor. En la meua carta pastoral Misericordiosos com 
el Pare (núms. 19/7 i 19/8), he indicat algunes orientacions per organitzar aquesta 
celebració en la diòcesi i per oferir la possibilitat d’escoltar la predicació d’un missioner de 
la Misericòrdia enviat pel Sant Pare. 

En el seu missatge, el Papa insisteix també en la importància que han de tindre les obres 
de misericòrdia en el camí jubilar. El Sant Pare ens recorda que les obres de misericòrdia 
corporals i les espirituals són inseparables (Missatge del Sant Pare Francesc per a la 
Quaresma 2016, núm. 3). Si practiquem les corporals sense les espirituals fem 
assistència social, però no caritat cristiana. Si fem el contrari, som com aquells que, veient 
un germà necessitat, l’animen de paraula, però no el socorren: la nostra fe és morta per 
dins (Jm 2, 17). 

Que aquesta quaresma siga per a tots un temps de gràcia. 

PREPAREM LA QUARESMA DE LA MISERICÒRDIA ● Mons. F. Pardo 
 
Dimecres, amb la celebració significativa de la imposició de la cendra, començarem la 
Quaresma d’enguany. Ha de ser l’oportunitat per viure intensament aquest any jubilar de 

la Misericòrdia. 

El mateix Papa ho manifesta en la butlla del jubileu: 
«Que la Quaresma d’aquest any Jubilar sigui viscuda 
amb major intensitat, com a moment fort per celebrar i 
experimentar la misericòrdia de Déu. Quantes pàgines 
de la Sagrada Escriptura poden ser meditades en les 
setmanes de Quaresma per redescobrir el rostre 
misericordiós del Pare! Amb les paraules del profeta 
Miquees també nosaltres podem repetir: Vós, oh Senyor, 
sou un Déu que perdoneu les culpes, que no manteniu 
per sempre l’enuig. Vós us complaeu a estimar. Vós, 
Senyor, tornareu a compadir-vos de nosaltres i a tenir 
pietat del vostre poble. Destruireu les nostres culpes i 
llançareu al fons del mar tots els nostres pecats (núm. 
17)». 

Tanmateix, és necessari que manifestem a tothom la misericòrdia de Déu que acollim, 
com a deixebles del Crist, amb el nostre capteniment personal i comunitari. A semblança 
de Jesús, el Misericordiós que passà fent el bé i acollint els afligits, cal fer-ho present 
perquè també esdevinguem icones de la misericòrdia del Pare. Per això, durant aquesta 
Quaresma, les meves cartes setmanals recordaran i intentaran actualitzar les «obres de 
misericòrdia». 
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Com recordava en les prioritats pastorals, tot subratllant una de les finalitats del jubileu: 
«En aquest Any Sant, podrem realitzar l’experiència d’obrir el cor a tots els qui viuen en 
les més contradictòries perifèries existencials, que amb freqüència el món modern 
dramàticament crea. Quantes situacions de precarietat i patiment hi ha al món avui!... En 
aquest Jubileu, l’Església serà cridada a guarir encara més aquestes ferides, a alleujar-les 
amb l’oli de la consolació, a embenar-les amb la misericòrdia i a guarir-les amb la 
solidaritat i l’atenció que reclamen». 

Obrim els nostres ulls per mirar les misèries del 
món, les ferides de tants germans i germanes 
privats de la dignitat, i sentim-nos provocats a 
escoltar el seu crit d’auxili. Que les nostres 
mans estrenyin les seves, i apropem-los a 
nosaltres perquè sentin el caliu de la nostra 
presència, de la nostra amistat i de la fraternitat. 
Que el seu crit es torni el nostre i junts puguem 
trencar la barrera de la indiferència que 
acostuma a regnar sobiranament per amagar la 
hipocresia i l’egoisme. 

El meu viu desig –escriu el Papa– és que el 
poble cristià reflexioni durant el Jubileu sobre les 
obres de misericòrdia corporals i espirituals. 

Redescobrim les obres de misericòrdia 
corporals: donar menjar al famolenc, donar 
beure a l’assedegat, vestir el despullat, acollir el 
foraster, assistir els malalts, visitar els presos, 
enterrar els morts. 

I no oblidem les obres de misericòrdia 
espirituals: donar consell a qui ho necessita, 
ensenyar a qui no sap, corregir qui va errat, consolar el trist, perdonar les ofenses, 
suportar amb paciència les persones que ens molesten, pregar a Déu pels vius i pels 
difunts. 

La distinció entre obres materials i espirituals és evident, però cal remarcar que hi ha 
unitat entre ambdues. Les privacions materials que influeixen en la condició física de les 
persones sovint tenen repercussió en les capacitats psíquiques i espirituals. Perquè els 
ànims alterats i trastornats repercuteixen en la salut del cos. Sovint, les persones 
necessiten atenció espiritual i alhora suport material. 

La Quaresma, temps de conversió, és el temps favorable per viure la misericòrdia de Déu 
Pare envers cadascun de nosaltres, i així també ens convertirem en apòstols de la 
misericòrdia. 

Convertim-nos, creguem en l’Evangeli de la Misericòrdia, acollim-lo i oferim-lo! 
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ZABALZA: “L’ESGLÉSIA ESTÀ TORNANT A JESÚS” 
 
A pocs dies de l’inici de la quaresma que engega amb dimecres de cendra com a 
preparació per a la Setmana Santa, ens entrevistem a Santa Coloma de Gramenet amb 
María Jesús Zabalza, religiosa carmelita missionera que, per sobre de tot, dedica la seva 
vida a la gent més necessitada. 

 
Què significa la quaresma?  
Enguany començarà per als catòlics el 10 de febrer, és a dir 40 dies abans de la Pasqua 
de Resurrecció. En una primera etapa del catolicisme, almenys fins al Concili Vaticà II, la 
quaresma tenia més relleu a l’Església. S’havia posat l’accent en la part més penitent, 
mentre que avui se significa més la preparació a la gran festa cristiana de la Resurrecció 
de Crist. És el pròleg d’aquest goig extraordinari. Cal destacar el seu significat de 
conversió, d’alliberament anímic per poder gaudir de la Resurrecció.  
En realitat la quaresma ens projecta a un vincle amb el Senyor i a lliurar-nos, de forma 
total i personal, per abastar dos espais complementaris: Déu i els altres. Déu no vol 
sacrificis, vol serveis de solidaritat, que atenguem els nostres germans. Hem d’incardinar 
la quaresma en el moment històric que vivim, que és molt fort. No ens hem de guiar per 
les flautes i els tambors de les processons, sinó pel servei, el perdó, i obrir-nos a les altres 
confessions i grups diferents al propi per treballar pels problemes de la humanitat. 
 
Qui és la germana Maria Jesús i què li ha portat al compromís religiós? 
 Sóc una religiosa carmelita missionera d’origen navarrès a qui la vida li ha propiciat 
recórrer el món amb facilitat per incorporar-me a la vivència d’unes altres cultures. Vaig 
tenir vocació des de la infància. A l’institut, vaig conèixer el carisma teresià, fins a sentir-
me atreta per les carmelites missioneres, en percebre la simplicitat de l’esperit d’aquest 
orde, abocat a la pregària i la interioritat (el Carmel) i la missió apostòlica de l’Església.  
Vaig estudiar magisteri i teologia i he indagat a fons l’espiritualitat dels místics carmelites 
santa Teresa de Jesús i sant Joan de la Creu, alhora que m’he enriquit amb l’espiritualitat 
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universal a partir de les diferents confessions religioses que hi ha al món. M’agraden els 
valors del budisme, de l’hinduisme, de l’islam... 
 
Què li preocupa i què l’ocupa al barri del Raval de Santa Coloma de Gramenet?  
Em preocupa la gent i el moment actual, sobretot la gent necessitada, pobra i víctima 
d’injustícies. Sóc sensible al patiment de la gent, em dol i em provoca rebel·lia.  
Al Raval colomenc tenim una comunitat, des de fa 18 anys, per atendre persones que 
necessiten ajuda. Es va gestar, juntament amb altres persones inquietes,  la Fundació 
Privada Integramenet que, mitjançant accions d’acollida i de formació, persegueix la 
integració de ciutadans provinents de diferents col·lectius i tradicions culturals. Durant 
l’any 2015 van participar en les nostres activitats més de cinc mil persones. Per exemple, 
vam fer 19 cursos de formació específica per facilitar l’accés al mercat laboral.  
És molt preocupant com ha augmentat els darrers anys el nombre de persones 
necessitades del nostre país, que no treballen des de fa més de cinc anys i que viuen en 
condicions precàries. A Integramenet també oferim cursos d’idiomes, de serveis 
d’assessorament jurídic i psicològic, així com també de reforç educatiu, actualment a 60 
joves d’entre 12 i 18 anys. 
 
Quina participació té en tasques interreligioses?  
Conec Santa Coloma de Gramenet. Ja hi havia estat diverses vegades de visita i 
darrerament des de l’any 2006. Em va atreure la riquesa humana d’aquest espai, on 
conviuen persones de fins a 120 nacionalitats diferents. 
Em vaig trobar que ja s’havia iniciat localment un treball interreligiós i el 2007 vaig entrar a 
formar part de l’Associació Colomenca pel Diàleg Interreligiós, com a representant de 

l’Església catòlica i de la qual he 
estat la presidenta fins el 
desembre proppassat.  
El treball en aquest espai no ha 
estat gens fàcil perquè hi 
confluïen representants de fins a 

24 grups de diferents tradicions religioses, pertanyents a algunes de les confessions més 
habituals en el nostre entorn: sikhs, musulmans, catòlics, evangèlics i ortodoxos. A l’ACDI 
hem fet una tasca d’integració que ha passat de ser quelcom oficial a una relació real de 
fraternitat. Som amics i coparticipem sentidament en les celebracions religioses dels 
altres. 
Convoquem mensualment una tertúlia al voltant d’un tema que interessa tothom, que 
genera la implicació assídua i permanent d’un col·lectiu de 80 persones interessades en el 
diàleg interreligiós. També estem vinculats a la xarxa interreligiosa Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós (AUDIR) i participem als diferents parlaments de les religions a 
Barcelona i al món. 
 
Quins factors considera determinants per a una entesa més gran entre diferents 
col·lectius confessionals?  
Un tarannà obert als altres, ser persistents, constants, resistir... Si no et lliures al proïsme, 
no funciona, perquè la gent participa puntualment però li costa comprometre’s. Ara estem 
passant d’una fase d’assistència puntual a activitats a una altra de responsabilitat 
compartida i de compromís. Per exemple, ara mateix hi ha dos musulmans que han entrat 
a la Junta per primera vegada. L’ACDI té vitalitat i tindrà recorregut. 
 
Què li sembla la situació ecumènica actual?  
Davant el repte actual de superar les qüestions que planteja la pluralitat de religions o el 
que diem multiconfessionalitat, ja hauríem d’haver superat l’espai ecumènic. Hem de 

http://www.fundaciointegramenet.org/
http://www.fundaciointegramenet.org/
http://mapes.audir.org/santacolomadegramenet/
http://www.audir.org/
http://www.audir.org/
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seguir treballant per la unitat dels cristians però hem d’atorgar prioritat als reptes que 
planteja la necessària concòrdia interreligiosa en el món. 
 
Com valoreu l’arribada del nou arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella?  
Em sembla interessant que no respongui estrictament als objectius que molta gent 
esperava. En el seu nomenament i en la seva manera de fer hi ha una altra lògica i 
m’agrada veure que l’Església està tornant a Jesús. 

Vegeu:  
http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Maria-Jesus-Zabalza 
 

CARNAVAL I QUARESMA 
 
Davant de la proximitat de l’abstinència i del dejuni, la reacció humana vol esprémer els 
instants de plaer que li seran negats amb posteritat. Davant de l’ordre que s’acosta, 
l’energia de les persones es concentra en la transgressió i el desgavell. Davant de la 
nuesa de la pròpia veritat afrontada sense embuts, la màscara multicolor amaga els 
rostres preocupats. Davant del silenci i de la interioritat, cal abandonar-se prèviament a la 

bullícia, al ball i a la xaranga. La 
ganyota substitueix l’expressió. 
El riure fàcil, l’emoció profunda. 
La riallada, la mesura. Cal 
cremar la vida a la foguera de les 
passions per poder recollir el 
dimecres les cendres de la 
vanitat. Davant de la convicció 
que es traurà la carn (d’aquí ve 
la paraula carnestoltes), cal 
lliurar-se als seus encants. 
 
Sense la Quaresma, el Carnaval 
és un producte de consum. Si no 
hi ha diferències entre l’abans i el 
després, la vida es converteix en 
una obra de teatre sense 

argument. Tant se te’n dóna tot. Fils que mouen marionetes. En l’adveniment de la 
Quaresma, les dones amb les faldilles de picos pardos creuaven a Salamanca el pont 
sobre el riu per tornar quan s’acabessin els rigors penitencials. Avui, es queden, sense 
necessitat de sortir. Tant a la riba del Tormes com en qualsevol altre lloc del món. Com la 
fruita al frigorífc, ja no hi ha estacions ni territoris. En podem menjar tot l’any i en qualsevol 
lloc. 
 
La Quaresma, en contra del que pensa molta gent, té una vibrant actualitat, però amb un 
canvi significatiu. Avui continuen vigent el dejuni i l’abstinència. L’almoina potser menys. 
Avui, més que mai, moltes persones dejunen i s’abstenen de la carn i d’altres coses. El 
dejuni i l’abstinència es poden veure a les dietes d’aprimament, en la pràctica esportiva, 
als gimnasos moderns, als restaurants especialitzats. S’invoquen criteris de salut, però hi 
subjauen sovint les ànsies estètiques, la tirania de la figura, l’imperi del físic. El referent és 
el mirall davant del qual es contrasten els triomfs i es ploren els fracassos. El dejuni i 
l’abstinència també tenen un rostre més amarg en les persones que moren de gana o que 
estan mal nodrides. Un crim autèntic que acceptem sense remordiments. 
 

http://governacio.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Entrevista-a-Maria-Jesus-Zabalza
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Però, on rau el canvi? Qualsevol dejuni i abstinència es rebutgen quan estan moguts per 
raons religioses. Escapen a la comprensió general quan s’orienten a la maduració 
humana, a la solidaritat social, a la interioritat personal, a la relació amb Déu. Dejuni, 
abstinència i almoina van intrínsecament units. No són tant una disciplina ni un rigor 
ascètic, tot i que en tenen alguna cosa. Són un camí a la misericòrdia, a obrir el cor a les 
misèries pròpies i alienes, especialment de les persones més pobres i excloses, per 
confiar en els braços amorosos de Déu, que estima i perdona. Per a això, val més treure’s 
la màscara que amagar-s’hi darrere. 

 
Lluís Serra Llansana 
 

 

  
 

 

Any Jubilar de la 

Misericòrdia 
(2015-2016) 

Propostes litúrgiques per a 
viure la Quaresma 

 
Lema: Aquest és el temps de la misericòrdia. 
 

0. Presentació del Logo 
 
El logo de l’Any Jubilar és un compendi teològic de la misericòrdia 

El logotip i el lema de l’Any Jubilar són una bona síntesi del que serà aquest any de la 
Misericòrdia. Amb el lema «Compassius com el Pare» es proposa viure la misericòrdia 
seguint l’exemple del Pare, que demana no jutjar i no condemnar, sinó perdonar i estimar 
sense mesura. El logotip –obra del jesuïta P. Marko I. Rupnik– es presenta com un petit 
compendi teològic de la misericòrdia. Mostra, en efecte, al Fill que carrega sobre les 
seves espatlles l’home extraviat, recuperant així una imatge molt apreciada a l’Església 
antiga, perquè indicava l’amor de Crist que porta a terme el misteri de la seva encarnació 
amb la redempció. 
En el dibuix hi figura el Bon Pastor que toca en profunditat la carn de l’home, i ho fa amb 
un amor capaç de canviar-li la vida. L’escena es col·loca dins una màndorla que és també 
una figura important en la iconografia antiga i medieval ja que evoca la presència de les 
dues naturalesa, divina i humana, en Crist. Els tres ovals concèntrics, de color 
progressivament més clar cap a l’exterior, suggereixen el moviment de Crist que treu 

Propostes litúrgiques per a viure la Quaresma 
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l’home fora de la nit del pecat i de la mort. D’altra banda, la profunditat del color més fosc 
suggereix també el caràcter inescrutable de l’amor del Pare que tot ho perdona. 
 

1. Introducció 
Any Jubilar de la Misericòrdia s’inicià amb la lectura i publicació al costat de la Porta Santa 
de la Butlla, Diumenge de la Divina Misericòrdia, és a dir, el II Diumenge de Pasqua. 
El Papa Francesc durant l'homilia de la celebració penitencial celebrada dissabte 13 de 
març, va anunciar la celebració d'un Any Sant extraordinari de la Misericòrdia prenent com 
a inspiració la carta de Sant Pau als cristians d'Efes: "Déu ric en misericòrdia" (Ef 2,4). 

Al llarg d'aquest Any Jubilar, es buscarà 
promoure a tot el món l'obertura extraordinària de 
les esglésies i afavorir la celebració del 
sagrament de la Reconciliació. 
 
 
Tradició jueva dels anys Jubilars  
Antigament, per als hebreus, el jubileu era un 
any declarat sant, que recorria cada 50 anys, i 
durant el qual s'havia de restituir la igualtat a tots 
els fills d'Israel, oferint noves possibilitats a les 
famílies que havien perdut les seves propietats i 
fins i tot la llibertat personal. Als rics, en canvi, 
l'any jubilar els recordava que arribaria el temps 
en què els esclaus israelites, arribats a ser 
novament iguals a ells, podrien reivindicar els 
seus drets. 
L'Església catòlica ha donat al jubileu hebreu un 
significat més espiritual. Consisteix en un perdó 

general, una indulgència oberta a tothom, i en la possibilitat de renovar la relació amb Déu 
i amb el proïsme. D'aquesta manera, l'Any Sant és sempre una oportunitat per aprofundir 
en la fe i viure amb un compromís renovat el testimoni cristià. El Papa Francesc posa al 
centre de l'atenció el Déu misericordiós que convida tothom a tornar cap a Ell. 
El Sant Pare va començar l'anunci d'aquest any Jubilar dient: "Aquest és el temps de la 
misericòrdia. Hi ha tanta necessitat avui de misericòrdia, i és important que els fidels laics 
la visquin i la portin als diversos ambients socials. Endavant!" . 
 

2. Oració per al jubileu de la misericòrdia 
 
Senyor Jesucrist, 
Vos ens heu ensenyat 
a ser misericordiosos 
com el Pare del cel, 
i ens heu dit que qui us veu, 
el veu també a Ell. 
Mostreu-nos el vostre rostre 
I serem salvats. 
 
La vostra mirada plena d’amor 
va alliberar Zaqueu i Mateu 
de l’esclavitud del diner; 
l’adúltera i la Magdalena de posar 

la felicitat només en una criatura; 
va fer plorar Pere després 
de la traïció, i va assegurar 
el Paradís al lladre penedit. 
 
Feu que cada un de nosaltres 
escolti com a pròpia la paraula 
que vàreu dir a la samaritana: 
Si sabessis quin és el do de Déu! 
 
Vós sou el rostre visible 
del Pare invisible, 
del Déu que manifesta 
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la seva omnipotència 
sobretot amb el perdó 
i la misericòrdia: 
feu que l’Església, 
enmig del món, 
sigui el rostre visible de Vós, 
el seu Senyor, ressuscitat i gloriós. 
 
Vós heu volgut que els vostres 
ministres també fossin 
revestits de debilitat 
perquè sentin una sincera 
compassió pels que es troben 
en la ignorància o en l’error: 
feu que tothom qui s’apropi 
a un d’ells se senti esperat, 
estimat i perdonat per Déu. 
  

Envieu el vostre Esperit 
i consagreu-nos a tots 
amb la seva unció perquè 
el Jubileu de la Misericòrdia 
sigui un any de gràcia del Senyor 
i la vostra Església pugui, 
amb renovat entusiasme, 
porta la Bona Nova als pobres, 
proclamar als captius 
i als oprimits la llibertat 
i tornar la vista als cecs. 
 
Us ho demanem per intercessió 
de Maria, Mare de Misericòrdia, 
a vós que viviu i regneu 
amb el Pare i l’Esperit Sant 
pels segles dels segles. Amén

 
 
 

3. Significat del Temps Litúrgic: Quaresma 
 

La quaresma és el temps litúrgic en el qual ens preparem per a la Pasqua. Dura 40 dies. 
Comença Dimecres de Cendra i finalitza  Dijous Sant.  

Els quaranta dies recorden molts fets bíblics: 40 dies 
de dejuni de Jesús en el desert, 40 anys del poble 
d’Israel en el desert, 40 dies que Moisès va passar a 
la Muntanya del Sinaí, 40 dies del diluvi universal, etc. 
La quaresma i la setmana santa es mouen en el 
calendari seguint la celebració de la Pasqua, que és 
sempre el diumenge després de la primera lluna plena 
de primavera. El temps de la quaresma no és anterior 
al segle IV, i en moltes esglésies és certament 
posterior. 
Tot i així, la celebració de la Pasqua sempre va tenir 
una certa preparació, consistent en el dejuni de dos o 
tres dies de duració. 
 
En l’antiguitat solament se celebrava l’eucaristia els 
diumenges, però es dejunava tots els dimecres i 
divendres de l’any, excepte durant el temps pasqual. 
Per això, molt aviat, el dejuni que precedia la 
solemnitat de la Pasqua va acabar per omplir la 
setmana sencera. 
En el passat, el seguiment de les normes de dejuni i 
abstinència establertes per l’Església havia estat molt 
rigorós, amb una prohibició molt expressa de menjar 
carn o qualsevol aliment blanc els divendres. Per altra 
banda, durant aquest període del calendari litúrgic les 
esglésies de la ciutat celebren viacrucis al seu interior. 
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Aquesta època és la que coneix el major esplendor del catecumenat d’adults, que es 
realitzava en aquestes setmanes prèvies a la Pasqua. També en aquesta època 
s’instaurà la penitència pública dels grans pecats, amb el ritu de la reconciliació dels 
penitents en la matinada del Dijous Sant. 
En la quaresma el color clau és el morat, i se suprimeixen el Glòria i l’Al·leluia, que es 
reserven per a la celebració del Diumenge de Resurrecció. 
Popularment, la quaresma és representada per una vella de set cames, feta de paper de 
diari, un ninot d’ampla faldilla. Cada setmana se li ha de tallar un peu, fins que no n’hi 
quedi cap, i llavors serà Pasqua. També és costum 
semblant representar-la amb un bacallà sec penjat de 
la cua en el sostre de les bacallaneries, el qual duu 
així mateix penjades, de la vora de baix, set grosses 
arengades.  
 

4. A qui va dirigit el material de la proposta 

El material de la proposta va dirigit a: 
consells parroquials, trobades de catequesi, trobades 
de catequistes, trobades de pares, moviments 
d’adults, claustres de mestres i professors, , 
catecumenat, equips d’educadors en el lleure 
(agrupament escolta, centre d’ Esplai), comunitats 
cristianes, comunitats religioses, ... 

 

5. Objectius 

 Viure el temps litúrgic de la Quaresma en clau 

de misericòrdia 

 Copsar aquest temps litúrgic com a un procés de reflexió personal 

 Entendre el Crist en Jesús-home  

 

6. Contingut i temporització 

Temps Calendari 2016 Concepte 
Cita de 

l’evangeli 
Pel·lícula 

setmana 
0 

Dimecres de cendra  
10 de febrer 

Temps  
de  

perdó 
Mt 6 1-6; 16-18 

. Pena de muerte  

. Cuando naces ya no   

puedes esconderte 

. Una història verdadera 

1a 
setmana 

14 de febrer 
Temps 

de  
reflexió 

Lc 4, 1-13 
. Yo confieso 

. El sueño de Rosetta 

2a 
setmana 

21 de febrer 

Temps 

de  
pregària 

Lc 9, 28B-36 

. La ciudad de la alegria 

. El Gran Silenci 

(cistercencs) 

3a 
setmana 

28 de febrer 
Temps 

de  
conversió 

Lc 13, 1-9 
. Promises 

. La Misión 

4t 
setmana 

6 de març 
Temps 

de  
consol 

Lc 15, 1-3; 11-32 . Las manos 
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5a 
setmana 

13 de març 
Temps  

d’acceptació 
Jn 8, 1-11 . Up 

6a 
setmana 

Rams- Passió 
20 de març 

Temps 
per compartir 

Lc 22, 14-23; 56 . De dioses y Hombres 

7a 

setmana 

Pasqua de resurrecció 

27 de març 

Temps  

de plenitud, llum 
Lc 24, 1-12 . Vivir para siempre 

 

7. Proposta per a la dinàmica de la trobada 

Iniciarem la trobada 
preparant l’espai i els 
participants amb molta 

cura. 
Preveiem una durada 

aproximada d’un parell 
d’hores. 
 

... pel que fa al lloc, 
un espai càlid, acollidor, 
amb llum tènue, podem 
cremar encens és un 

regal pels sentits i ens 
aporta tranquil·litat... 

Presideix l’espai: una 
icona, la llum de l’Esperit 
(llàntia), el Llibre de la 

Paraula (La Bíblia).  
Suggerim que hi hagi música, cants de Taizé, música clàssica 

https://www.youtube.com/watch?v=iI_lNYYHX4Y, ... 
 

... pel que fa als participants, 
entrar a l’espai amb la predisposició d’asserenar el nostre esperit i alliberar-nos de 
possibles tensions 

 la música està sonant 
 anem seient 

 encenem la llàntia 
 ens situem en la setmana que correspon explicant-ne el significat 
 llegim la Paraula 

 deixem dos minuts de silenci 
 visionem la pel·lícula triada; podem canviar de lloc o si continuem en el mateix 

espai, abaixarem paulatinament la música fins que no soni. 
 ressituats, es farà una breu introducció a la pel·lícula destacant diferents  

aspectes (adjuntem fitxa tècnica) 

 en acabar la pel·lícula s’iniciarà un fòrum centrat en el missatge de l’evangeli 
relacionat amb el missatge rebut de la pel·lícula 

 un membre del grup farà de moderador 
 es poden anotar en un mural frases o idees rellevants 
 acabarem la sessió compartint la pregària que portarà cada setmana un 

membre diferent del grup. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iI_lNYYHX4Y
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8. Material 

EVANGELI PEL·LÍCULA 
 

Setmana 0  

dimecres de cendra 10 de febrer 
 

Mt 6, 1-6; 16-18 

Temps de perdó 
 

El teu Pare, que veu tots els secrets, 

t’ho recompensarà. 

1 »Mireu de no fer el que Déu vol només 

perquè la gent us vegi, ja que així no 
tindríeu cap recompensa del vostre Pare 

del cel. 
2 »Per tant, quan facis almoina, no ho 

anunciïs a toc de trompeta, com fan els 
hipòcrites a les sinagogues i pels carrers, 
perquè tothom els alabi. Us asseguro que 

ja tenen la seva recompensa. 3 En canvi, 
tu, quan facis almoina, mira que la mà 

esquerra no sàpiga què fa la dreta, 
4 perquè el teu gest quedi amagat, i el teu 
Pare, que veu el que és amagat, t'ho 

recompensarà. 
 

La pregària (Lc 11,2-4) 
5 »I quan pregueu, no sigueu com els 

hipòcrites, que els agrada de posar-se 

drets i pregar a les sinagogues i a les 
cantonades de les places perquè tothom 

els vegi. Us asseguro que ja tenen la seva 
recompensa. 6 En canvi, tu, quan preguis, 
entra a la cambra més retirada, tanca-t'hi 

amb pany i clau i prega al teu Pare, 
present en els llocs més amagats, i el teu 

Pare, que veu el que és amagat, t'ho 
recompensarà. 

 

El dejuni 16 »I quan dejuneu, no feu un 
posat trist com els hipòcrites, que es 

desfiguren la cara perquè tothom vegi que 
dejunen. Us asseguro que ja tenen la seva 
recompensa. 17 En canvi, tu, quan dejunis, 

perfuma't el cap i renta't la cara, 
18 perquè els altres no vegin que dejunes, 

sinó tan sols el teu Pare, present en els 
llocs més amagats, i el teu Pare, que veu 
el que és amagat, t'ho recompensarà. 
 

 

Pena de muerte 
 
(per Tim Robbins. EUA 2005) una monja catòlica 
ha de substituir un sacerdot fred i legalista 
manifestant el perdó i la misericòrdia de Déu a 
un assassí que ha confessat i està condemnat a 

la injecció letal. 

 

Cuando naces ya no puedes 

esconderte 
 
(Marco Tullio Jordana). Itàlia 2004) narra la 
història d'un adolescent acomodat que és 

rescatat de morir ofegat per uns joves que 
viatgen en una “patera”. La justícia no permet 
que aquests nois desembarquin a Itàlia però 
l’estima i l’agraïment diuen el contrari. 

 

Una historia verdadera  

 
(de David Lynch Estats Units 1999)Alvin 
Straight (Richard Farnsworth) és un xacrós 
ancià que viu a Iowa amb una filla discapacitada 
(Sissy Spacek). A més de patir un emfisema i 
pèrdua de visió, té greus problemes de maluc 
que gairebé li impedeixen romandre 

dempeus. Quan rep la notícia que el seu germà 
Lyle (Stanton), amb el qual està enemistat des 
de fa deu anys, ha patit un infart, malgrat el seu 
precari estat de salut, decideix anar a veure’l a 

Wisconsin i per això haurà de recórrer uns 500 
quilòmetres, i ho fa en l'únic mitjà de transport 
de que disposa: una màquina tallagespa. 

 

 

 

javascript:openref('/biblija.cgi?set=15&l=ca&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=25&m=%4C%63+11,2-4');
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=David+Lynch
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EVANGELI PEL·LÍCULA 
 

1a Setmana 14 de febrer 
 

Lc 4, 1-13 

 

Temps de reflexió 

 
 

L’Esperit el conduïa pel desert i era 

temptat. 
 

1 Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà 
del Jordà. L'Esperit el va conduir pel 

desert 2 durant quaranta dies, i era 
temptat pel diable. Aquells dies no va 
menjar res, i a la fi tenia fam. 3 El diable li 

digué: 
--Si ets Fill de Déu, digues a aquesta 

pedra que es torni pa. 
4 Però Jesús li va respondre: 
--L'Escriptura diu: L'home no viu només 

de pa. 
5 Després el diable se l'endugué enlaire, 

li va mostrar en un instant tots els 
reialmes del món 6 i li digué: 

--Et donaré tota l'autoritat i la glòria 

d'aquests reialmes: me l'han confiada a 
mi, i jo la dono a qui vull. 7 Adora'm i tot 

serà teu. 
8 Jesús li respongué: 
--Diu l'Escriptura: Adora el Senyor, el 

teu Déu, dóna culte a ell tot sol. 
9 Després el conduí a Jerusalem, el va 

posar dalt de tot del temple i li digué: 
--Si ets Fill de Déu, tira't daltabaix. 

10 Diu l'Escriptura: Donarà ordre als seus 

àngels de guardar-te. 11 I encara: Et 
duran a les palmes de les mans perquè els 

teus peus no ensopeguin amb les pedres. 
12 Jesús li contestà: 

--Diu l'Escriptura: No temptis el Senyor, 
el teu Déu. 

13 Un cop el diable hagué esgotat tota 

mena de temptacions, s'allunyà d'ell fins 
al moment oportú. 

 
 
 

 
 

 

 

Yo confieso 
 
(d'Alfred Hitchcock. EUA, 1953) expressa, des 
del suspens, el drama interior que afecten un 

sacerdot honrat després d'escoltar la confessió 
d'un assassí que, aprofitant-se del secret de 
confessió, inculpa el confessor. 

 

El sueño de Rosetta 
 
(de Jaime Brañas i Giovanni Quintí. España 
2010)En un calorós matí d’estiu, un dissenyador 

gràfic surt de casa seva camí d’una de les 
reunions més importants de la seva vida, el seu 
futur està en joc, presentarà un gran projecte 
publicitari per a la companyia aèria VuelaClick. 

El director d’imatge Consulting i Mr. Tish un soci 
londinenc de la companyia, l’esperen per a la 

presentació del projecte, però un imprevist 
impedeix a Furget arribar a l’hora. Una cosa 
passa aquest dia, que li farà comprendre el 
significat d’allò que realment importa. (Basat en 
fets reals).   
 
 

 
 
 
 

 



   19 | 34 

 
 

 

 

BUTLLETÍ INFORMATIU DE LA FUNDACIÓ CHAMPAGNAT 20 | 5 febrer 
 

Comunicat Maristes Sants-Les Corts 
4 de febrer 2016 
Davant de les acusacions de presumptes abusos sexuals contra un exprofessor de 
l’escola Maristes Sants-Les Corts, l’escola expressa: 
- El 7 de juny de l’any 2011 l’escola Maristes Sants-Les Corts té coneixement que un 
professor d’aquesta escola és acusat de presumptes abusos sexuals a un alumne menor 
d’edat. La denúncia dels fets a l’escola és presentada personalment pel pare d’aquest 
alumne. 
- D’acord amb els protocols interns de la Institució sobre la protecció dels infants, s’actua 
immediatament. Només saber-ho, i un cop el mateix professor reconeix els fets, aquest 
professor queda desvinculat de l’escola l’endemà mateix, dia 8 de juny del 2011. L’escola 
es posa a disposició de la família oferint suport i convidant-la a denunciar els fets. Es 
comunica a la família que la Institució denunciarà els fets a la Fiscalia de Menors. La 
denúncia de la Institució es va presentar per escrit el 14 de juny de l’any 2011. 
- El 30 de desembre del 2013, l’escola rep una segona comunicació acusant el mateix 
professor (ja fora de l’escola) de presumptes abusos sexuals a un altre alumne. 
L’acusació és presentada pel pare d’aquest alumne. Aquests fets haurien passat 
presumptament abans de l’any 2010, moment en què l’alumne havia deixat el centre. 
En el moment de la denúncia dels fets a l’escola, la presumpta víctima ja és major d’edat. 
L’escola ofereix al denunciant tota la col·laboració per poder aclarir els suposats fets, li 
presenta la possibilitat que els advocats de la víctima i els de la Institució treballin 
conjuntament i expressa la voluntat que els fets s’aclareixin ràpidament. S’insisteix a la 
família de la necessitat que denuncïi els fets. Des D’aleshores aquesta família no s’ha 
tornat a posar en contacte amb l’escola en cap moment. 
- A data d’avui l’escola no té constància de cap altra denúncia contra aquest exprofessor 
del centre. 
- Des de la Institució lamentem el patiment que s’hagi pogut causar i reiterem el nostre 
compromís de continuar actuant de manera ferma i contundent davant de qualsevol cas 
d’abús. 
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En relació amb els fets viscuts aquests últims dies relacionats amb el col·legi Maristes 
Sants-Les Corts, us fem arribar els següents quatre comunicats per a la vostra informació:  
1. Segon comunicat de l’Equip de Protecció a la Infància de Maristes adreçat a 
institucions, entitats i mitjans de comunicació el dilluns 8 de febrer al migdia.  
2. Comunicat dels professors dels Maristes Sants-Les Corts posterior a la reunió de 
claustre del dilluns 8 de febrer a la tarda.  
3. Comunicat de l’AMPA posterior a la reunió dels representants dels pares i mares amb 
la direcció del centre i amb representants de la Fundació Champagnat emès el dimarts 9 
de febrer.  
4. Comunicat del director de l’escola Maristes Sants-Les Corts, Raimon Novell, a les 
famílies del centre emès el dimarts 9 de febrer.  

Pressumptos abusos sexuals en el Col·legi Maristes Sants-Les Corts 
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Comunicat de l’Equip de Protecció a la Infància  
 

Davant de les últimes informacions que van apareixent a la premsa, exposem que:  
Sempre hem estat i estem al costat de les víctimes. Expressem la nostra solidaritat i el 
nostre suport a totes les persones afectades. Compartim el seu dolor i manifestem la 
nostra disponibilitat a efectes d’aclarir els fets ocorreguts i de prendre les mesures 
necessàries perquè mai més tornin a passar.  
A tal efecte, el 2013 es va aprovar i posar en marxa un protocol específic per a la 
protecció dels infants davant d’abusos sexuals. Aquest protocol se segueix 
escrupolosament a tots els centres de la nostra xarxa.  
Estem absolutament interessats a conèixer l’abast de la situació i renovem la nostra 
col·laboració amb la Justícia per aclarir els fets que hagin succeït, tal com ja vam 
expressar per escrit a la denúncia del 14 de juny del 2011.  
Segons vam expressar en el comunicat datat el 4 de febrer, la primera vegada que el 
centre va tenir coneixement d’un cas d’abús, l’escola va denunciar els fets a la Fiscalia de 
Menors (juny 2011), i no hem tingut cap altra denúncia ni comunicació d’altres casos, tret 
de la de desembre de 2013. 
Tant el col·legi Maristes Sants-Les Corts com la Fundació Champagnat acollim la 
inquietud i la preocupació dels professionals del centre, famílies i alumnes. Expressem el 
nostre reconeixement a l’excel·lent tasca educativa i a la professionalitat dels educadors i 
personal del centre.  
Som conscients que els actes denunciats contradiuen i menyscaben els valors i principis 
dels centres educatius d’aquesta Institució, que es basen en la protecció i 
desenvolupament integral de tots els alumnes.  
Confiem en la Justícia per arribar a fons en l’aclariment d’aquests fets.  
 
Equip de Protecció a la Infància 

Comunicat dels professors i del personal dels Maristes Sants-Les Corts  
 
El claustre i el personal del centre Maristes Sants-Les Corts, davant de la situació creada 
pel cas dels abusos en el nostre col·legi, manifesta:  
Que la principal preocupació d’aquest claustre i del personal durant tota la seva trajectòria 
històrica ha estat, és i serà la formació integral del nostre alumnat, per ajudar a créixer 
persones formades, felices i bones ciutadanes.  
Que expressem la nostra més absoluta repulsa i consternació pels fets que s’han posat al 
descobert.  
Que manifestem el nostre total suport a l’alumnat víctima dels suposats abusos. I 
acompanyem les famílies en el seu patiment.  
Que ens sentim traïts i consternats per aquests fets execrables.  
Que en cap cas hem tingut coneixement, ni tan sols sospites, d’aquestes situacions. Molts 
dels nostres fills i filles són o han estat alumnes del centre.  
Que no hem realitzat mai cap acció d’ocultació, ni ens han fet arribar cap informació o 
queixa sobre aquests fets o d’altres.  
Que agraïm profundament el suport que hem rebut de tantes famílies que ens han 
transmès la seva solidaritat. Ens acompanyen i les acompanyem en aquests moments tan 
durs per a tota la nostra comunitat educativa: alumnes, famílies, professors i personal de 
l’escola, antics alumnes i Institució marista.  
Que volem transmetre a les famílies que continuem i que continuarem compromesos en 
l’educació dels seus fills i filles en la confiança d’una tasca de generacions, que ha format 
milers d’alumnes en el coneixement i en els valors. 
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Comunicat de l’AMPA  
 
Benvolgudes famílies,  
L'Associació de Pares i Mares del Col·legi Maristes Sants-Les Corts, després de les 
notícies que estan difonent els mitjans de comunicació, vol mostrar la seva preocupació i 
indignació pels fets esdevinguts i posar-se a disposició de totes les famílies afectades. 
Manifestem el nostre més sincer suport a aquestes famílies per la seva força i la voluntat 
de vèncer les pors, tot denunciant aquests comportaments.  
Volem agrair el treball diari de tots els equips docents, equips auxiliars, monitors, etc. dels 
centres educatius i especialment del Col·legi Maristes Sants-Les Corts pel seu excel·lent 
comportament professional i la gran tasca que exerceixen amb els nostres fills a la seva 
educació i a la seva vida. Considerem que és injust que es vegi qüestionada la seva feina 
i que hagin de patir pel mal que han pogut fer altres persones.  
Demanem a tothom serenitat davant la situació creada, malgrat la gravetat dels fets, ja 
que un ambient molt enrarit només pot entorpir l'evolució ja avançada del curs escolar, el 
treball del professorat i el rendiment dels alumnes. Recordem que els nostres fills i filles 
són el més important que tenim.  
Volem agrair, d’una banda, els comunicats que hem rebut de les famílies a través del 
nostre compte de correu info@ampamaristesscorts.cat, aportant les seves queixes, els 
seus dubtes i suggeriments, i d’altra banda, els oferiments de les famílies que posen a 
disposició la seva formació professional en diferents camps per ajudar-nos en la gestió 
d'aquesta complicada situació. Continuem demanant i agraint a les famílies aquesta via 
de comunicació.  
Informar-vos que després de la reunió mantinguda amb la direcció i responsables dels 
diferents àmbits del Col·legi, la Fundació Champagnat i els Germans Maristes volem 
transmetre el missatge de tranquil·litat i seguretat cap als nostres fills i filles, que vam 
rebre de les paraules escoltades per l'AMPA. Encara queda molt camí per recórrer però, 
de moment, hem insistit en la necessitat de millorar i prioritzar la comunicació amb les 
famílies, la formació i explicació dels fets als nostres fills, la inclusió de l’AMPA en una 
comissió de seguiment i, òbviament, l’aclariment de tots els fets.  
En aquest sentit, ja s’han començat a treballar en alguns punts i, tal com s’ha comunicat 
des de l’escola, s’ha fet una primera explicació als alumnes.  
D’altra banda, vam insistir en la necessitat de reunir els pares amb la direcció. Per tal que 
la trobada sigui àgil i fructífera, però atesa la gran quantitat de famílies amb alumnes en el 
col·legi i la limitada capacitat de la Sala d’Actes, s’ha decidit que un representant de cada 
classe del col·legi hi pugui participar i que després expliqui l’acta on es reculli allò parlat a 
la resta de pares. Els membres de la Junta de l'AMPA estaran també presents per 
organitzar i estendre l’acta de la trobada.  
 
A la reunió, que tindrà lloc el proper dilluns, 15 de febrer (a la tarda, hora a concretar), es 
donaran explicacions a temes tan reclamats com:  

1. La moderació en les comunicacions del col·legi a les famílies de certs assumptes.  
2. Actuacions legals realitzades pel col·legi.  
3. Informació sobre l’Equip de Protecció a la Infància de Maristes Catalunya.  
4. Suport d’entitats externes.  
5. Altres.  

 
Entenem convenient, i més àgil, que el pare/mare de cada delegat de classe sigui qui 
assisteixi a aquesta important cita, i que el pare/mare del subdelegat quedi com a reserva. 
En els cursos on no existeixi aquesta figura, sol·licitem la presència d’un/a voluntari/a. Els 
membres de la Junta de l’AMPA, en cap cas, seran representants de la classe.  
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Si us plau, us preguem que confirmeu l'assistència al nostre compte de correu 
info@ampamaristesscorts.cat al més aviat possible per poder completar una llista de 
convocats i que cap classe quedi sense representació.  
Moltes gràcies per la col·laboració  
 
Associació de Pares i Mares d'Alumnes Col·legi Maristes Sants-Les Corts 

Comunicat de la direcció de l’escola  
 
A l’atenció de les famílies dels alumnes del col·legi Maristes Sants-Les Corts.  
 
Apreciats mares i pares,  
Us volem agrair les mostres de suport i proximitat que en aquests moments dolorosos per 
a tots esteu mostrant als professors i professores i a la Institució. Sentiu-vos també 
vosaltres acompanyats i acollits des de l’escola.  
Sabeu que, com a escola, manifestem la nostra solidaritat amb els antics alumnes del 
nostre centre que han estat víctimes. A les seves famílies els oferim tot el nostre suport i 
tota la nostra disponibilitat. Compartim el seu dolor.  
Els tutors a les aules han tractat amb els vostres fills i filles els fets ocorreguts. El 
compromís de tota la comunitat educativa amb la protecció dels menors és absolut. Us 
convidem a mantenir la proximitat amb els tutors i amb l’escola al llarg de tots aquests 
dies. Ens trobareu disponibles per a tot allò que necessiteu.  
Finalment sapigueu que amb els nois i noies continuem amb les activitats previstes i amb 
les classes amb la màxima normalitat.  
Estimades famílies, els vincles estrets i el treball conjunt dins de la comunitat educativa 
són sempre importants. I en aquest moment ho són més que mai.  
 
Raimon Novell, director de l’escola Maristes Sants-Les Corts 
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Aquests dies heu estat sentint que contínuament es parla 
dels protocols interns que tenim als Maristes per tractar la 
protecció dels infants. Us en fem un resum. L’any 2011 
l’Institut Marista (àmbit mundial) llança la proposta que 
totes les províncies maristes han de tenir un protocol de 
prevenció i d’actuació contra els abusos sexuals als 
menors d’edat. S’hi treballa intensament i el 2013 s’aprova 
el protocol propi de Catalunya. A partir d’aquell moment, 
dissenyem un programa de formació interna per als 
treballadors dels nostres centres. De moment, hem format 
en aquest protocol més de 100 persones responsables: 
directius, caps d’estudis i càrrecs intermitjos, coordinadors 
de pastoral, orientadors, responsables de comunitats 
religioses i encara falta per formar el professorat, les 
famílies i els alumnes. La formació s’acabarà al setembre 
del 2016. Per tant, com que encara queda personal per 

formar, posem a la vostra disposició, de moment, el tríptic que acompanya la campanya 
de promoció d’aquest protocol. Un tríptic que forma part dels materials didàctics destinats 
a qualsevol adult que està en contacte amb els nens i joves dels nostres centres. 
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I SI PARLEM MÉS DE LA VERITAT DE LES VÍCTIMES 
 
Carles Capdevila | 9 de febrer 

En el seu llibre imprescindible, Instrumental, el pianista James Rhodes fa un relat duríssim 
de com la música l’ha salvat de la bogeria, dels intents de suïcidi, i d’una vida marcada 
per les violacions del seu professor de boxa entre els sis i els deu anys. Té quaranta anys, 
fins als 31 no ho va dir a ningú. Per què?, li vaig preguntar. “Et converteixes en còmplice 
de l’abús, quan ets un nen i no en parles. No és ben bé culpabilitat, és vergonya, però 
quan davant d’altres persones dissimules, ja quedes atrapat”. És bàsic entendre aquesta 
tragèdia des de dins, que les víctimes n’escoltin d’altres i se sentin més empoderades, 
que els pares puguem substituir el dramatisme estèril per saber com ajudar a crear climes 
de confiança, com detectar conductes estranyes, com creure en els nens segons què 
diuen. Rhodes em va dir que els mitjans en el fons preferim el morbo dels culpables a la 
veritat íntima de les víctimes “perquè a la gent la incomoda parlar de violacions infantils 
mentre esmorza cereals”. I va afegir: “Per això a la premsa parleu dels responsables, de 
l’Església catòlica, de les escoles, però gairebé no parleu mai dels que hem patit l’abús 
infantil. I és molt més important la veu de les víctimes que no pas la dels culpables”. 

En casos tan sensibles els mitjans tenim l’obligació de molestar el mínim i ajudar al màxim 
a la prevenció i comprensió. El morbo gratuït és banal i fa més grans les ferides. El 
respecte per les víctimes i una informació profunda i que aporti pistes per evitar nous 
casos i conscienciar-nos són essencials. ASpotlight es diu la frase clau. “Per educar 
criatures cal tota la ciutat, per silenciar casos greus també”. Una crida a l’acció 
responsable de tots per impedir més horrors. 
 
Vegeu:  
http://www.ara.cat/firmes/carles_capdevila/parlem-mes-veritat-
victimes_0_1520247971.html 
 

LLEGIT AL TWITTER 
 
Ya que todo el mundo se toma la libertad de opinar acerca de la situación de mi escuela, 
he decidido que yo también voy a dar la mía. 

Sí, soy alumna de Maristes, sí, esa escuela donde de repende parece qe hay un boom de 
abusos sexuales. En primer lugar, por favor, no me tachéis ni a mi ni a mis actuales 
professores, porque ellos no tienen la culpa de nada. ¿Que si tenia dudas sobre cómo 
procedieron por aquel entonces? Por supuesto, y aún sigo sopesando todas las 
informacions que he recibido. 

Hoy nuestros tutores nos han dado una charla a todos y cada uno de nosotros sobre el 
tema en cuestión, permitiéndonos preguntar, sin pudor, lo que quisiéramos. Y así lo 
hemos hecho y ¡claro que había acciones a reprochar! Pero el centro hizo lo correcto, 
echar y denunciar a ese hombre, qué digo, monstruo. Resulta entristecedor observar a tus 
maestros con los nervios crispados, los rostros descompuestos y la dignifdad apuñalada. 
Y es por ese motivo, que pido a la prensa, desde la humilde voluntad de una adolescente 
de 16 años, que dejen de acecharnos día tras día. Señores pediodistas en busca del 
morbo y la exclusiva, resultado agotador que se conviertan en seres merodeadores 
invadiendo nuestra intimidad. Por favor, dejen de hacerlo. No quiero que se detengan en 
su obligación de publicar noticies, puesto que soy la primera defensora de la verdad; más 
párense a pensar, tan solo un instante, en las persones que lo estamos viviendo desde 
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dentro. Es fàcil hablar cuando el tema no te atañe, y difícil soportar las constantes 
preguntas cuando sí lo hace. No voy a dejar de responder a todos los que se interesen, yo 
también quiero llegar al fondo de este asunto y castigar a los culpables. Sin embargo, eso 
no quita que les ruegue que no se permitan caer en la demagògia. No escriban sin 
reflexionar, no ataquen sin saber. 

Gracias por dedicarse dos minutos de su escueto tiempo. 

Att, Alguien cuyo objectivo es hacerles empatizar aunque solo sea un poquito. 

10 febrero 2016 

 

8TV.CAT http://www.8tv.cat/8aldia/ 

 
1. La direcció dels maristes trenca el seu silenci a ‘8 al dia’ 

Josep Cuní entrevista Pere Ferré, germà marista i provincial de l’Hermitage, 
Gabriel Villa-Real, germà marista president Fundació Champagnat i Raimon Novell, 
director del Maristes de Sants – Les Corts per conèixer la versió de la direcció dels 
maristes sobre l’escàndol de pederàstia. 

2. Rahola: “Per quin motiu les escoles públiques han d’avisar la conselleria i les 
concertades no?” 

3. La tertúlia, sobre la resposta dels Maristes 
Hem fet tertúlia amb Gonzalo Bernardos, Enric Sierra, Josep Manel Silva, Gemma 
Calvet, Manuel Cuyàs i Eulàlia Vintró. 
 
 
 

Tres programes emesos consecutivament el dia 10 de febrer de 2016, dimecres, al 
vespre. 

http://www.8tv.cat/8aldia/videos/la-direccio-dels-maristes-trenca-el-seu-silenci-aquesta-tarda-a-8-al-dia/
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/la-tertulia-sobre-la-resposta-dels-maristes/
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CATALUNYA RÀDIO  
http://www.ccma.cat/catradio/directe/catalunya-radio/ 

Mònica Terribas 
entrevista Pere 
Ferré, germà 
marista i 
provincial de 
l’Hermitage, 
Gabriel Villa-Real, 
germà marista 
president 
Fundació 
Champagnat i 
Raimon Novell, 
director del 
Maristes de Sants 
– Les Corts 

Dijous, 11 febrer 
2016, a 2/4 de 9 
del matí. 

 

 

    

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

dispongo?”  

Dr. José Carlos 
Bermejo Higuera, religiós camil 

www.josecarlosbermejo.es 
www.humanizar.es 

 

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. 

Gran participació en la darrera jornada de formació permanent 

http://www.josecarlosbermejo.es/
http://www.humanizar.es/
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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 

 
Gran partipació en la darrera jornada de formació permanent. 
Els tres powers points utilitzats pel seu autor poden descarregar-se a: 
www.josecarlosbermejo.es (àrea privada) Claus: barcelona i urc 

 

  

 

http://www.josecarlosbermejo.es/
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(Jordi Llisterri-CR-5/02/2016) Convivència. Ha estat la paraula més repetida en 
la recepció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, als representants de les 
confessions religioses presents a Catalunya que s'ha fet aquest dijous al vespre al Palau 
de la Generalitat. Davant d'un auditori proporcionalment molt més divers que el mateix 
país, Puigdemont ha elogiat el compromís de les confessions religioses: “Podeu comptar 
amb la societat catalana, perquè quan ella us ha necessitat, vosaltres també hi heu estat”. 
Alhora, ha remarcat especialment que “Catalunya és un espai d’harmonia 
interconfessional del qual ens hem de sentir orgullosos i protegir”, perquè “va força més 
enllà de que és senzillament la convivència o de la tolerància”. 

La recepció s'ha fet en coincidint amb la Setmana Mundial de l’Harmonia 
Interconfessional, aprovada per les Nacions Unides el 2010. Des de llavors se celebra al 
Parlament de Catalunya en una sessió de treball promoguda pel Grup de Treball Estable 
de Religions (GTER). L'any passat la commemoració es va ampliar amb una recepció del 
president al Palau de la Generalitat. En la recepció d'aquest any, hi ha participat una 
rellevant representació del Govern amb el vicepresident Oriol Junqueras, la consellera 
de Governació, Meritxell Borràs -de qui depèn Afers Religiosos-, i el conseller d’Afers 
Exteriors, Raül Romeva. També hi ha assistit l'expresidenta del Parlament Núria de 
Gispert i alguns diputats. Com l'any passat, la convocatòria ha tingut una àmplia resposta 
dels representats de les confessions religioses amb els que té relació la Generalitat i de 
les entitats de diàleg interreligiós com el GTER i l'Associació Unesco per al Diàleg 
Interreligiós. Musulmans, jueus, ortodoxos, protestants, budistes, sikhs... han omplert el 
Saló de Sant Jordi, un dels espais nobles del Palau amb nom de sant. En aquesta ocasió, 
la representació catòlica ha tingut més relleu amb la presència del bisbe Sebastià 
Taltavull. L'any passat no hi va assistir cap membre de l'episcopat català. 

Puigdemont a les religions: "Quan la societat catalana us ha necessitat, 
vosaltres hi heu estat" 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290545/ca/president-puigdemont-tolerancia-zero-qualsevol-utilitzacio-partidista-diversitat-religiosa.do
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/religions-es-troben-al-palau-generalitat-celebrar
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L'acte ha estat breu i ha permès una bona estona de conversa i de trobada entre els 
representants religiosos i amb els membres del Govern. En l'acte tres infants de diferents 
comunitats han llegit uns fragments de l'"Oferiment al Món", un text elaborat amb motiu 
del IV Parlament de les Religions del Món que es va fer a Barcelona el 2004. 

Un benefici per a tota la societat 

El caputxí Joan Botam, fundador del Centre Ecumènic de Catalunya, ha aportat una breu 
reflexió sobre el missatge de Pau que ofereix Nacions Unides amb aquesta 
commemoració. Botam també ha coincidit en que "som un país privilegiat", perquè 
Catalunya "ha assolit quotes molt estimables de convivència". I que la bona relació entre 
els representats de les religions, "també és un benefici per a tota la societat". Botam no ha 
amagat que "també hi ha hagut temps de persecucions" però ha remarcat que actualment 
les administracions públiques s'ha esforçat per donar resposta a la pluralitat religiosa. "Dit 
en termes franciscans, som germans i germanes", ha conclòs. 

Puigdemont ha comentat el discurs de Botam remarcat les referències a Ramon Llull, 
Francesc Eiximenis i Sant Francesc d'Assís com a puntals sòlids de la convivència entre 
religions: "És mèrit vostre que Catalunya sigui un espai d'harmonia entre 
interconfessional; és un bé que hem de protegir". Per això, el president ha dit que "és una 
riquesa i un privilegi que no ens podem deixar arrabassar per cap dels extrems" i que 
“hem d’estar permanentment atents davant de qualsevol brot de creixement de les fòbies 
contra la diversitat religiosa”. “Tristament, sempre estan en risc la llibertat religiosa i la 
igualtat de tots els ciutadans”, ha assegurat. L'acte l'ha obert la consellera Meritxell 
Borràs, que ha definit Catalunya com "una societat que també és plural en l'àmbit religiós" 
i "un país d'acollida i de respecte a la diversitat religiosa". 

 

Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/puigdemont-religions-quan-societat-
catalana-us-ha 
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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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Dimarts, 16 de febrer, a les sis de la tarda, al Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, plaça de Sant Jaume, 1, Ada 
Colau, alcaldessa de Barcelona, efectuarà el lliurament de la 
MEDALLA D’OR AL MÈRIT CÍVIC a l’Escola Pia de 
Catalunya. 
 

 

+ 

El Centre de Pastoral Litúrgica de 
Barcelona (CPL) ha distingit al bisbe de 
León i president de la Comissió Episcopal 
de Litúrgia de Conferència Episcopal 
Espanyola, Julián López, i al fins fa pocs 
mesos director del Secretariat d'aquesta 
comissió, el sacerdot claretià Joan Maria 
Canals, amb el guardó del «II Memorial 
Pere Tena de Pastoral Litúrgica». 

Amb aquesta concessió conjunta, decidida 
pel consell de l'entitat el passat dia 1 de 
desembre de 2015, el Centre de Pastoral 

Litúrgica de Barcelona, segons ha manifestat el seu president Jaume Fontbona, ha volgut 
distingir la tasca realitzada per tots dos al servei d'una millor celebració i vivència de la 
litúrgia a Espanya en consonància amb la línia oberta pel Concili Vaticà II, i per la qual tan 
activament va treballar el recordat bisbe Pere Tena, al que tots dos s'han manifestat 
sempre estretament vinculats. 

 
 
 

AUDIR (Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós) fa 15 anys 
 
AUDIR (Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós) fa 15 anys. Ens faria gràcia, a tot 
l'equip d'AUDIR, a la Junta d'AUDIR i als seus socis i, per suposat, a mi mateix, poder 
comptar amb la vostra presència el dia de l'esdeveniment. La celebració serà el proper 
dia 18 de febrer a les 19 hores a la seu dels Maristes de la Immaculada del carrer 
València, 370, a Barcelona (Parada Verdaguer de la línia blava de metro). L'acte 
combinarà música i parlaments i no serà gaire llarg. Acabarem amb un petit piscolabis 
compartit. Si podeu trobar un petit forat a les vostres agendes, ens faria molta il·lusió 
poder comptar amb vosaltres durant aquesta estona. 

Medalla d’Or al Mèrit Cívic a l’Escola Pia de Catalunya 

Cursos, activitats i formació 

El P. Joan M. Canals guardonat amb el «II Memorial Pere Tena de 
Pastoral Litúrgica» 
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L'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, és una entitat de la societat civil que 
ha lluitat des dels inicis per la llibertat religiosa  i en favor del diàleg i la tolerància entre 
creences i conviccions des d'una perspectiva inclusiva de cultura de pau i de diàleg, amb 
el clar compromís de transformar la societat i de construir corresponsablement vies de 
reconciliació i cohesió. Els darrers anys hem apostat encara més per l'educació i la 
sensibilització en favor de la prevenció d'estereotips i prejudicis, per una societat pluralista 
i inclusiva. Som petits però volem tirar endavant amb l'esperança que el nostre gra 
minúscul sigui una llavor que doni el seu fruit. Tant de bo que sigui així. Vosaltres ens han 
ajudat, d'una o altra manera, a tirar endavant, a madurar, a corregir i discernir, a 
aprofundir, a dur a terme projectes i iniciatives, etc. Per això, volem, si us és possible, 
poder gaudir de la vostra companyia en aquesta fita de la nostra petita història. 

 

ENTREVISTA A JOSEP MARIA MONFERRER, ESCOLAPI I EDUCADOR  
 
El 7 de febrer, vam emetre un tema de vida religiosa. L’enllaç directe: 
Entrevista a Josep Maria Monferrer, escolapi i educador al barri de la Mina de Sant Adrià de 
Besòs: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/escolapi-al-barri-de-la-mina/video/5582252/ 
 
 
 
 
 

 
 
Estem en campanya!  
Feu-vos i feu l’Escola Cristiana de Catalunya present a les xarxes!  
Logos, imatge... Material Tria Escola Cristiana: incorporeu-los a les vostres accions.  
Cercador www.triaescolacristiana.cat  
Vídeo blog Troba bona escola: bons consells per cercar i triar escola: difoneu-los a les 
xarxes, incorporeu-los al vostre web o canal de vídeo.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 585 / 8.02.2016 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/escolapi-al-barri-de-la-mina/video/5582252/
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Twitter @EscolaCristiana: seguiu-lo i mencioneu-lo en els vostres missatges per 
aconseguir retweets, utilitzeu les etiquetes #TriaEscolaCristiana #TrobaBonaEscola 
#EscollirEscola #DretADecidirEscola.  
Facebook Tria Escola Cristiana: feu m’agrada, convideu a fer-ho, interactueu amb els 
missatges...  
 
La presència a les Comissions de Garanties d’Admissió d’Alumnes  
Tot i que encara no s’ha publicat la resolució sobre el procés de preinscripció i matrícula 
d’enguany, s’estan gestionant les designacions dels representants del nostre sector a les 
comissions de garanties d’admissió.  
És un bon moment per insistir, com ho fem darrerament, en la importància de la 
participació activa en aquestes comissions, tant per part dels representants de la titularitat 
com dels pares i mares.  
El procés d’enguany es presenta llarg. Les decisions preses pel Departament 
d’Ensenyament de proposar el tancament de diverses unitats públiques, bàsicament a P3, 
ha provocat reaccions en aquell sector, que de manera més o menys directa i notòria 
acaben afectant l’escola concertada, revifant el debat en el si del Servei d’Educació de 
Catalunya. Cal considerar que el descens de natalitat afecta tothom i també se suprimiran 
els concerts a les aules que no assoleixin el mínim d’alumnes previst per la normativa.  
És important que els representants de les titularitats en aquestes comissions de garanties 
coneguin la situació de les escoles cristianes de la zona que és competència de cada 
comissió, i serà oportú que, d’un o de l’altre costat, es propiciïn els contactes previs a les 
reunions d’aquests òrgans.  
També és essencial que els representants coneguin quina és la legalitat del procés. Per 
això us oferim (en un document adjunt) un breu resum dels principis que l’informen i que 
configuren els criteris que han de presidir les decisions que s’hagin de prendre. Recordeu 
també que ens teniu a la vostra disposició per a qualsevol consulta en relació a les 
tasques de les comissions. 
 
 
 

 

Signes dels temps a TV3: “ El dret a l’alimentació ” 

Secretaria general
Tachado
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La fam crònica encara afecta uns 800 milions de persones al món, segons dades de la 
FAO, l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura. Un any més, 
l’ONG Mans Unides engega la seva campanya contra la fam, aquest any dedicada a 
reforçar el dret a l'alimentació de les persones més pobres i vulnerables del planeta. 
“Signes dels temps” entrevista Raul Vico, un dels responsables de l'Associació ANSA del 
Brasil.  
 
Altres temes: 
- Acompanyament als malalts. Conversa amb Aleix Canalís i Núria Reventós, membres de 
l'Hospitalitat de Lourdes de les diòcesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Maria de Solivella. 

 
Data: 14 febrer de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 

    FEBRER | 2016 
15 dl CEVRE: formació inicial 

22 dl CEVRE: formació inicial 

29 dl CEVRE: formació inicial 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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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 

 

Secretaria de l’URC: horari d’atenció al públic 

mailto:sec.general@urc.cat
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