
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Joaquima de Vedruna: 190 anys de la seva fundació 

Barcelona, 25 de febrer de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Les Germanes 
Carmelites de la 
Caritat-Vedruna 
celebren els 190 anys 
de la seva fundació.  
 
Iniciada a Vic per Santa 
Joaquima de Vedruna, 
avui és la congregació 
religiosa amb més 
escoles a Catalunya,  
36 a tot el territori 

Santa Joaquima 
de Vedruna 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat  

 
 

Reunió 74 

Data 16 de març de 2016, dimecres 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar. 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i priors, 
delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
10.20 

 
 
 
 
 

11.00 
 
 
 
 

12.00 
 

12.30 
 

13.15 
14.15 

 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3.        Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2015 
4.        Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2015 
5. Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2016 
PRIMER MOMENT 
6. Tema de reflexió, estudi i debat:  
            "L’experiència de Déu en el religiós/la religiosa"  
            a càrrec de la Gna. Teresa Pujal, clarissa del monestir de Reus 
            Exposició i diàleg. 
Descans  
SEGON MOMENT 
7.        Valoració de l’Any de la Vida Consagrada: avaluació i perspectives de futur 
TERCER MOMENT 
8.        Exposició i diàleg sobre el Pla triennal de l’URC 2016-2019 
9. Informacions diverses.  
10 Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor  

 Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 

13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, 

participen a l’Assemblea general amb veu i vot. 

13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que 

no tenen residència habitual a Catalunya, però sí 

cases i comunitats, poden designar un delegat 

permanent o una delegada permanent, que 

tindrà veu i vot a l’Assemblea, tot i que 

mantenen el dret de participar-hi amb veu i vot. 

En aquest cas, el delegat o la delegada pot 

assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o 

una delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser 

comunicats oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot. 
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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. 

 “Una relectura del 
Shalom: una proposta 
de persona i comunitat 

avui” a càrrec de   

Maria del Mar Albajar,  
benedictina, abadessa del Monestir de Sant Benet  de Montserrat 
M. del Mar Albajar, de 45 anys, és filla de Caldes de Montbui. Al moment de la seva elecció com 

abadessa, el juny de 2015, era mestra de novícies, responsable del cant en aquesta comunitat i mestra 

de Focusing. A més dels estudis musicals que va cursar des de petita, és diplomada en Ciències 
Empresarials i llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Albajar és també 

diplomada en Ciències Religioses a l’ISCREB i llicenciada en Teologia per la Jesuit School of Theology 
de la Universitat de Santa Clara a Berkeley, als Estats Units, i mestra del Focusing per l’Institut de 

Focusing de Nova York. 

 

Contingut 
 

Una relectura de Mc 1, 15 ens permetrà fer una relectura de la proposta de Jesús 
avui com a proposta de persona i comunitat humana amb tota la creació. 
 

1. Què entenem com a Regne de Déu. Shalom. 
2. Persona, ésser relacional 
3. Justícia, dinamisme del Shalom 
4. Temps: dinamisme del present. Procés.  

 

 

Data: 12 de març de 2016, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30  
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
MOLT IMPORTANT SEGUIR AQUESTS DOS PASSOS: 
Pas 1 -  Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com     
                indicant el nom i cognom de la persona o persones inscrites així com la congregació 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”,  
               tot indicant el nom i el cognom de la persona o grup que s’hi inscriu 
               i al costat les lletres MA 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

 

La proposta de Jesús, una proposta de persona i comunitat avui 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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El papa Francesc va tractar diverses qüestions durant la roda de premsa que va concedir 
a l'avió que el traslladava de Mèxic a Roma. Entre altres es va referir al tema del virus 
Zika i a l'emergència sanitària actual i va ressaltar que "l'avortament no és un mal menor: 
és un crim. És treure'n un per salvar l'altre. És el que fa la màfia. És un crim, és un mal 
absolut". 

Santa Seu, 19 febrer 16 (via Flama.info) 

Durant la roda de premsa, que va durar gairebé una hora, li van preguntar per què no es 
va reunir amb els familiars dels desapareguts a Mèxic. "En els meus missatges vaig fer 
referència contínua als assassinats, a les morts, a la vida cobrada per totes aquestes 
bandes del narcotràfic i traficants de persones, o sigui que d'aquest problema en vaig 
parlar, de les nafres que estan patint a Mèxic", va dir el Papa. 

Sobre la pederàstia 

Un altre dels temes tractats pels periodistes del vol papal va ser el de la pederàstia a 
l'Església. Referent a això, el Pontífex va assenyalar que "un bisbe que canvia un 
sacerdot de parròquia quan es detecta una pederàstia és un inconscient, i el millor que pot 
fer és presentar la renúncia". 

A més, el Sant Pare va voler retre un homenatge al llavors cardenal Ratzinger. "Si vostès 
se'n recorden, deu dies abans de morir sant Joan Pau II, aquell Via Crucis de Divendres 
Sant va dir a tota l'Església que calia netejar la "brutícia" de l'Església. I a la missa Pro 
Eligendo Pontifice, malgrat que ell sabia que era candidat, no li va importar maquillar la 
seva postura, va dir exactament el mateix. O sigui, va ser el valent que va ajudar a tants a 

El Papa respon en l'avió de tornada de Mèxic a Roma les preguntes dels 

periodistes 
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obrir aquesta porta", ha apuntat. "Així que el vull recordar, perquè de vegades ens 
oblidem d'aquests treballs amagats que van ser els que van preparar els fonaments per 
destapar l'olla", ha insistit. "Dono gràcies a Déu que s'hagi destapat aquesta olla i cal 
seguir destapant-la". 

Sobre la política migratòria, el papa Francesc: "Una persona que pensa només a fer 
murs, sigui on sigui, i no a fer ponts, no és cristiana" 

En una entrevista recent, el candidat Donald Trump va afirmar que Francesc és un home 
polític i un instrument del Govern mexicà per a la política migratòria. També va reconèixer 
que, si guanya les eleccions, vol construir 2500 quilòmetres de mur al llarg de la frontera i 
deportar 11 milions d'immigrants il·legals. En ser interrogat per aquestes declaracions, el 
Pontífex va ironitzar: "Gràcies a Déu que va dir que jo sóc polític, perquè Aristòtil defineix 
la persona humana com un animal politicus. Almenys sóc una persona humana". "I que 
sóc un instrument, potser, no ho sé. Ho deixo al judici de vostès, de la gent", ha indicat. 

 "Una persona que pensa només a fer murs, sigui on sigui, i no a fer ponts, no és cristiana. 
Això no és a l'Evangeli ", ha advertit. "Cal veure si va dir així les coses, li dono el benefici 
del dubte", ha matisat. 

Sobre la trobada del Papa amb el Patriarca Kirill de Moscou 

En una escala prèvia al seu viatge a Mèxic, el Sant Pare va ser a l'Havana per reunir-se 
amb el patriarca Kirill de Moscou. Una trobada històrica, després de gairebé mil anys de 
distanciament entre l'Església Ortodoxa Russa i l'Església Catòlica. "Amb Kirill, el meu 
germà, ens vam abraçar i després vam tenir un col·loqui de dues hores, en el qual vam 
parlar com a germans. 

Sobre la possibilitat d'anar a Moscou o al Concili panortodox, el Papa va manifestar que 
"estaré present, espiritualment, a Creta amb un missatge". "M'agradaria anar-hi, però cal 
respectar el Concili. Hi haurà observadors catòlics i darrere del seu treball hi seré jo, 
resant amb els millors desitjos perquè els ortodoxos puguin tirar endavant", ha reconegut. 

Després de la reunió de l'Havana, el papa Francesc i el Patriarca de Moscou van signar 
una declaració conjunta que va ser criticada pels ucraïnesos. "Quan la vaig llegir em vaig 
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preocupar una mica, perquè la va fer l'arquebisbe major de Kyiv-Halyc dels ucraïnesos, 
Sviatoslav Schevchuk. És ell el que va dir que el poble se sent profundament 
desil·lusionat i traït", ha recordat. 

Papa Francesc: "Ucraïna està en un moment de guerra i patiment" 

"Moltes vegades he manifestat la meva proximitat al poble ucraïnès. Es comprèn que un 
poble en aquesta situació senti això, el document és opinable sobre aquesta qüestió 
d'Ucraïna, però en aquesta part de la declaració es demana aturar aquesta guerra, que 
s'arribi a acords. Jo, personalment, espero que els acords de Minsk segueixin endavant i 
que no s'esborri amb el colze el que es va escriure amb la mà", ha destacat el Pontífex. 

Papa Francesc: "L'avortament no és un mal menor: és un crim" 

Així de concís i clar va ser en respondre a una pregunta sobre la proposta de l'avortament 
per part d'algunes autoritats enfront del virus Zika. Així, ha recordat que "és fer-ne fora un 
per salvar-ne un altre. És el que fa la màfia. És un crim, és un mal absolut". A propòsit del 
mal menor pel que fa a evitar l'embaràs, ha indicat que Pau VI en una situació difícil a 
l'Àfrica va permetre a les monges utilitzar anticonceptius per a casos en què van ser 
violentades. Per això ha demanat "no confondre el mal d'evitar l'embaràs, per si sol, amb 
l'avortament". L'avortament -va precisar- no és un problema teològic: és un problema 
humà, és un problema mèdic. Evitar l'embaràs no és un mal absolut. I en certs casos, com 
en aquest, com en el que he explicat de Pau VI, era clar, ha reconegut. 

Sobre els divorciats tornats a casar 

Un altre tema abordat en la roda de premsa va ser la situació dels divorciats tornats a 
casar. En aquesta línia el Sant Pare va explicar que en el document postsinodal, que 
sortirà abans de Pasqua, "es reprèn tot el que el Sínode va abordar en la pastoral de les 
famílies ferides". Va assegurar que és una de les seves preocupacions, així com també ho 
és la preparació al matrimoni. Un altre capítol molt interessant és "l'educació dels fills", i 
ha precisat que "les víctimes dels problemes familiars són els fills". La paraula clau "que 
va fer servir el Sínode, i la reprendré en l'exhortació, és 'integrar' a la vida de l'Església les 
famílies ferides", ha subratllat el papa Francesc. I integrar en l'Església -va precisar- no 
vol dir donar la comunió. 
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TROBADA INTERNACIONAL EN LA CLAUSURA DEL ANY DE LA VIDA 
CONSAGRADA  
(Panel , Aula Paulo VI  - 1 Febrer 2016) 
Intervenció de OLGA KRISOVA, Voluntària de Don Bosco, membre del Consell Mundial 
dels Instituts Seculars (CMIS) 
 
Benvolguts participants en aquesta trobada 

Estic molt contenta de ser aquí avui per a compartir amb vosaltres algunes particularitats 
de la manera de viure la consagració en els Instituts Seculars. Es tracta d’una “forma de 
vida” encara jove en l’Església. El proper 2017 farà 70 anys de la seva aprovació oficial 
com a tals. 

En aquest breu espai de temps voldria subratllar alguns aspectes de la nostra vida. Ja 
sabem què significa la “consagració”, és a dir, l’absoluta pertinença a Déu per la qual ens 
aconsegueix, en la nostra debilitat, la força del Crist. Com vivim els membres dels Instituts 
Seculars aquesta consagració?   

Sovint es defineix als membres dels Instituts Seculars com a consagrats que viuen en el 
món. Però no és només això. Per nosaltres no en hi ha prou d’haver fet els vots i de viure 
en el món per ser anomenats “laics consagrats”.  Els laics consagrats no han de viure en 
el món solament, sinó que han de viure del món! Han d’alimentar la seva consagració 
amb l’acció i les circumstàncies del món, en les què reconeixen la presència i la voluntat 
de Déu.   

La primera cosa, doncs, que un laic consagrat ha de fer és reconèixer el valor de la 
creació, és a dir, el valor del treball, de les institucions laiques, de les relacions socials,  
de l’art i de la cultura...  Segons el Concili, Déu ha volgut tot això perquè nosaltres ho 
habitem responsablement, perquè en tinguem cura. La primera cosa, doncs, és 
contemplar aquesta voluntat i respectar-la. L’Esperit actua en el món. Cal, primer de tot i 
sobretot, aprendre a reconèixer-lo i a contemplar la seva obra.   

Això condiciona la nostra manera de viure els consells evangèlics, perquè també cal 
que sapiguem reconèixer en la vida les possibilitats evangèliques amagades, però que 
ja estan presents en el món gràcies a l’acció de l’Esperit Sant que aconsella, és fidel  i ens 
fa entendre com viure en cada situació la nostra promesa a Déu. 

La pobresa, per exemple, s’entén no només com un despreniment dels bens materials: la 
pobresa és no tenir visibilitat, és no gaudir de l’eficàcia o de la seguretat de les obres, és 

Text complet de la intervenció dels Instituts Seculars 
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el viure sols, és sentir-se vulnerables, és a dir, exposats als esdeveniments de la vida; és 
no buscar l’èxit que sovint succeeix quan hom és fidel a Déu; és no veure els fruits del 
lliurament de la pròpia vida fet a Déu, com així va ser també per Jesús en la creu.   

L’obediència no es pot limitar a seguir una regla i uns comportaments predefinits. 
L’obediència és escoltar la vida i, sobretot, obeir a la vida en el treball, en la ciutat, en les 
relacions... sigui quin sigui el lloc i les condicions de vida que, per altra banda, no hem 
escollit...     

La pregària es transforma en la capacitat de deixar espai, amb un cor verge, als 
esdeveniments tan sovint tristos i punyents que trobem en els diferents àmbits de la vida 
quotidiana (en el treball, entre els veïns de casa...).   

Això de saber reconèixer la voluntat de Déu en les activitats ordinàries es demana a tot 
cristià. Ara bé, els membres dels Instituts Seculars tenen aquest deure particular: mostrar 
concretament de quina manera es pot viure la radicalitat de l’Evangeli en la vida 
quotidiana, sabent aprendre de tants homes i dones que troben en la vida de cada dia, 
moguts ells també per l’Esperit Sant. És possible viure la radicalitat evangèlica ficats de 
ple en les ocupacions d’aquest món: desenvolupant un treball, comprometent-se en la 
política, tenint la responsabilitat de portar endavant la casa, fent esport, participant en 
institucions laïcals del nostre món, lluitant per la justícia... ¡Totes són realitats volgudes 
per Déu i posades en les mans dels homes perquè  “en tinguin cura i conreïn el jardí”! 

Els consagrats seculars viuen el seu compromís com qualsevol laic (o com qualsevol 
prevere, si es parla d’Instituts Seculars clericals), assumint les pròpies responsabilitats. 
Els seus judicis i decisions són seus, no els de l’Institut al qual pertanyen.  

Es Instituts Seculars no tenen vida en comú, però tenen moments comunitaris i formatius, 
moments de pregària i d’intercanvi de parers en comú; per la resta, cadascú viu en el 
món, en el seu propi ambient, te el seu treball, la seva família, els seus amics i 
col·legues... 

Segons les paraules del Papa Francesc, “no tenen obres, no tenen la visibilitat d’un 
apostolat organitzat, no fan coses extraordinàries, perquè l’extraordinari és Déu que 
treballa en el món”. És l’Esperit qui guia i envia cadascun de nosaltres en el propi context; 
qui empeny a cercar Déu, a contemplar-lo i, sobretot, a comptar amb el seu Amor per a tot 
i per a tothom: és  Ell qui, també, pot canviar les coses a través nostre. Nosaltres cerquem 
de viure només de la gràcia de l’Evangeli: “En tens prou amb la meva gràcia”, segons les 
paraules de Sant Pau.  

En l’Església del papa Francesc els Instituts seculars poden representar un senyal dèbil i 
fràgil, on resplendeixi la força de Déu, no la nostra. 

La “ciutat de l’home” és el nostre ambient natural. Si volem viure l’estil profètic primer 
hem de conèixer Déu, la seva manera de ser i de fer, la seva voluntat. El profeta és, 
primer de tot, un contemplatiu, és a dir, un que contempla la manera amb la que Déu 

actua en el món Ell treballa contínuament, tot entrant en la trama de la vida quotidiana 

per salvar aquest món. És així com es palpa la seva misericòrdia. Cal deixar espai en 
un mateix per acollir aquest do. I després es podrà invitar i ajudar els altres a 
experimentar el do de la mateixa misericòrdia. 
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Les nostres perifèries són tantes com consagrats seculars som en el món (uns 34.000). 
Cerquem de ser pròxims als allunyats que estan fora de l’Església, fora dels nostres 
costums; valoritzem la seva dignitat i la seva riquesa, perquè el Regne pugui créixer més 
enllà dels límits de la Església gràcies a la cura que el Pare te cada dia per la creació i per 
cadascú dels qui l’habiten. Aquest vol ser el nostre estil de vida, fet de respecte, de 
escolta, de diàleg, de compassió; un estil de participació, vivint en les mateixes condicions 
i compartint les mateixes fatigues i debilitats, les joies i les petites o grans conquestes de 
les persones que són al nostre voltant. 

Tot això ens ensenya a tenir confiança en la vida que és comuna a tothom. El món, de 
fet, no se salva des de fora, amb receptes preelaborades. Segons l’estil de Jesús, el món 
se salva des de dins, apreciant el valor de la vida i la bellesa que aquesta porta en ella 
mateixa. 
 
Olga Krizova 
 
 
 
 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 
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1. Els dies 16 i 17 de febrer de 2016 ha tingut lloc la reunió núm. 217 de la Conferència 

Episcopal Tarraconense (CET) a la Casa d’Espiritualitat «Maria Immaculada» de 
Tiana. La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de 
Tarragona. Ha excusat la seva assistència el bisbe Sebastià Taltavull. Per primera 
vegada ha participat a la reunió de la CET Mons. Joan Josep Omella que, com a 
arquebisbe de Barcelona, n’és el vicepresident. 

2. Els bisbes expressen la seva joia pel nomenament del P. Manuel Nin, monjo de 
Montserrat, fill de El Vendrell, com a Exarca (bisbe) dels catòlics grecs de ritus bizantí 
amb residència a Atenes, i preguen pel bon desenvolupament del servei eclesial que 
li ha estat encomanat. El P. Nin rebrà l’ordenació episcopal el proper 15 d’abril a la 
Basílica papal de Sant Pau Extramurs de Roma. 

 
3. La Dra. Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya i la Gna. Adoració 

Pujadas, directora de Càritas Diocesana de Vic i responsable de la Comissió 
d’Immigració de Càritas Catalunya, han exposat als bisbes la situació actual de la 
crisi migratòria a Europa, a Espanya i a Catalunya i quin és el treball que Càritas 
porta a terme en relació a aquesta emergència humanitària. S’han fet propostes 
encaminades a l’ajut als desplaçats i refugiats, especialment en els països d’origen 
d’aquestes persones, així com també en aquells països que reben una major 
afluència migratòria.  

 
4. El coordinador del Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ), Mn. Bruno Bérchez i la 

secretària del SIJ, Sra. Sílvia Ruzo, juntament amb Mons. Francesc Pardo, han 
presentat el projecte de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que se celebrarà a 
Cracòvia del 24 al 31 de juliol, i de quina manera les delegacions diocesanes 
participaran en aquest important esdeveniment eclesial. Els bisbes animen els joves 

 Conferència Episcopal Tarraconense • Comunicat 217 
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catalans a participar-hi, per conèixer alguns dels llocs més emblemàtics de la història 
cristiana de Polònia i prendre part en la JMJ amb el papa Francesc i amb milers de 
joves que s’hi trobaran d’arreu del món. 

 
5. Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, ha presentat el programa de la Jornada 

Presbiteral que se celebrarà a Vic el proper 11 d’abril de 2016, en ocasió del 
centenari de la mort del Venerable Dr. Josep Torras i Bages. El Cardenal Beniamino 
Stella, prefecte de la Congregació per al Clergat, pronunciarà la conferència i 
presidirà l’Eucaristia a la catedral. Els bisbes conviden els preveres i diaques a 
participar en aquesta Jornada, emmarcada també en l’Any Sant de la Misericòrdia. 

 
6. Mons. Joan Enric Vives, responsable de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia (CIL), 

ha informat que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments ha 
donat el vistiplau a la nova edició de la Litúrgia de les Hores en català, que s’ha 
revisat d’acord amb les instruccions de la Santa Seu per a la deguda aplicació del 
Concili Vaticà II. 

 
7. Els bisbes han designat Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona, com a 

bisbe delegat a Càritas Catalunya i responsable de l’àrea de Pastoral Social de la 
CET. També han designat 
Mons. Jaume Pujol com a 
president del Centre 
d’Estudis Pastorals (CEP). 

 
8. Mons. Joan Enric Vives, 

secretari de la CET, ha 
presentat als bisbes el 
Balanç econòmic de l’any 
2015 i el Pressupost de 
l’any 2016 del Fons Comú 
Interdiocesà, els quals han 
estat estudiats i aprovats.  

 
9. Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a l’Any Sant de la 

Misericòrdia, com ara l’obertura de les portes santes de les catedrals, el nomenament 
de 23 preveres diocesans i religiosos de les diòcesis catalanes com a missioners de 
la misericòrdia, o les publicacions aparegudes fins ara.  

 
10. La Misericòrdia ha estat el tema de la XXVII reunió de treball de la CET amb els 

professors de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, integrat per la Facultat de Teologia de 
Catalunya, la Facultat de Filosofia de Catalunya i la Facultat Antoni Gaudí d’Història 
de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes. Hi han assistit el rector de l’Ateneu Sant 
Pacià, Dr. Armand Puig i Tàrrech, els vicerectors Dr. Santiago Bueno i Dr. Ramon 
Corts, i els degans de les tres facultats, Dr. Joan Planellas, Dr. Jaume Aymar i Dr. 
David Abadias. Les ponències han anat a càrrec dels professors Dra. Rosa Ribas, 
«La misericòrdia en l’art»; Dr. Carles Llinàs, «Arrels antropològiques de la 
misericòrdia»; Dr. Gaspar Mora, «Algunes reflexions teològiques sobre la 
misericòrdia»; Dr. Joan Planellas, «La Indulgència en l’Any Sant de la Misericòrdia»; i 
Dr. Salvador Pié-Ninot, «Les obres de misericòrdia». 

 
11. Els bisbes han reflexionat sobre les notícies aparegudes aquests dies passats 

relacionades amb dues escoles i han aprovat la següent 
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NOTA 

 
Davant les denúncies d’abusos a menors en alguns centres educatius de Catalunya, de 
titularitat catòlica, que s’han fet públiques recentment, els Bisbes de la Conferència 
Episcopal Tarraconense reiterem la nostra total condemna a qualsevol abús, de qualsevol 
tipus, comès contra un infant o un menor d’edat.  

El papa Francesc, com els seus immediats predecessors, ha repetit diverses vegades 
aquesta condemna i ha manifestat la seva proximitat a les víctimes. En comunió plena 
amb ell, ens comprometem a lluitar contra aquesta plaga que destrueix tantes infanteses. 

Les normes de l’Església són clares. Ens demanen actuar amb rapidesa i decisió davant 
les denúncies, garantir la transparència i actuar amb tolerància zero. Entre altres mesures, 
seguint les indicacions de la Santa Seu, s’han d’apartar cautelarment de les seves 
funcions les persones acusades i oferir tota la col·laboració a l’acció de la justícia i a les 
autoritats civils.  

L’Església ofereix tot el seu suport, atenció, escolta i acompanyament a les víctimes dels 
abusos, fins i tot en el cas de delictes que poden estar prescrits penalment. La Pontifícia 
Comissió per a la Protecció dels Menors, els darrers anys, ha realitzat una important tasca 
de promoció dels drets dels menors i de prevenció dels abusos en tots els àmbits, i 
especialment en aquells països amb menys sensibilitat sobre la protecció dels menors. 
Aquest també és el nostre compromís i el de tota l’Església present a Catalunya.  

Constatem que els Germans Maristes i altres institucions realitzen una tasca social i 
educativa amb centenars d’obres arreu del món i sempre s’han dedicat a l’atenció i a la 
promoció dels infants. Les Diòcesis amb seu a Catalunya ens hem beneficiat de la seva 
tasca. El treball de les comunitats educatives, dels mestres i educadors, i dels pares i 
mares que fan confiança a aquestes Escoles, no pot quedar qüestionat per aquests casos 
que tots deplorem i condemnem. De la mateixa manera, l’extensa xarxa d’institucions 
educatives que l’Església posa al servei de les famílies del país, creiem que no pot ser 
sotmesa a una permanent sospita.  

La prevenció dels abusos als menors és una qüestió molt greu que afecta l’àmbit escolar, 
però també afecta altres institucions educatives, de lleure, i també l’àmbit familiar. Totes 
les administracions, agents socials i institucions hem de comprometre’ns en una acció 
efectiva que comporti una gran regeneració ètica i moral de la nostra societat. 
 

 
Tiana, 17 de febrer de 2016 
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L’esclat mediàtic dels abusos sexuals a menors ha ocupat de manera dominant el 
panorama informatiu aquests darrers dies. Un tema altament sensible per la seva 
repercussió profunda en la vida de les víctimes. Detectar, reconèixer, denunciar, guarir... 
Tasques indispensables per cicatritzar les ferides. Errades en la prevenció. La detecció 
tampoc no és fàcil. L’experiència dels abusos trastorna la percepció real de les coses, 
enfonsa en la vergonya i en el desconcert, sumeix en un silenci de crits emmudits. Ni la 
xarxa escolar ni la llar de la família no han sabut endevinar unes interioritats infantils 
destrossades. Patiment, molt de patiment. Consternació davant de la notícia. Confrontació 
de ritmes. El ritme mediàtic: instantani. De vegades, massa pendent de l’impacte i de 
l’audiència. Una barreja confusa d’informació i d’opinió. El ritme de veritat exigeix uns 
altres requisits perquè hi hagi justícia. No s’ha de substituir els tribunals de justícia pels 
platós de televisió ni pels estudis de la ràdio, ni per les pàgines dels rotatius. La seva 
participació ajuda molt sempre que eviti interessos espuris. Si fos així, les víctimes serien 
manipulades per aconseguir altres finalitats, com el deteriorament d’una institució 
educativa. Un doble dany. Hi ha alumnes que han vist menyscabada en aquests dies la 
seva intimitat per l’assetjament de les càmeres invasives. 

La justícia ha de treballar per recuperar la dignitat ferida de la víctima. La venjança no 
resol el problema sinó que l’aguditza, perquè impedeix que la víctima aconsegueixi el 
guariment amb una actitud resilent. L’aferra a la ferida. Per això, no cicatritza. 

La veritat, moltes vegades, és 
dolorosa, però allibera. Tant a la 
víctima com a l’agressor. De 
vegades, com recorda l’actuació de 
Jesús a l’evangeli, en el si de la 
família. Així va poder Jaire recuperar 
la seva filla. En altres moments, en 
ple grup com la dona de les 
hemorràgies, que va haver de 
confessar la seva intimitat per 
integrar-se novament en la societat. 
Els camins són diversos, però 
l’objectiu el mateix: el guariment de 
la víctima, perquè pugui viure una 
vida feliç i plena. 

Malauradament, han hagut de 
passar moltes desgràcies perquè la societat estigui mentalitzada sobre la protecció de la 
infància. Queden enrere, en gran part, les èpoques negres o de color sèpia. El tabú es va 
desintegrant, malgrat que presenta resistència. La infància sempre ha existit al llarg de la 
història, però el reconeixement jurídic dels nens i les nenes com a agents socials i titulars 
dels seus mateixos drets va haver d’esperar fins al 20 de novembre del 1989 quan 
l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar la Convenció sobre els Drets de 
l’Infant, que va entrar en vigor el 2 de setembre del 1990. La seva implementació a fons 
no és flor d’un dia. Requereix temps i, el més difícil, un canvi de mentalitat. 

Les ferides a les víctimes sempre són greus. El tractament en el passat era sovint molt 
deficient. Ara estem en el camí adient i cal recorre’l amb determinació. Totes les 
institucions han de remar en la mateixa direcció: impedir noves víctimes i guarir les 
existents. 

 
Lluís Serra Llansana 

 Abusos: veritat i justícia 
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En relació a les informacions aparegudes al programa “El Món a RAC1” el passat 
divendres 12 de febrer i aquest mateix matí: 

Des de La Salle expressem que no coneixem la situació denunciada pel ‘Sergi’ que es 
refereix al Col·legi Joan March de Vielha.  

Ens posem a disposició del ‘Sergi’, per conèixer directament el cas, i poder-lo 
acompanyar  en el procés i en tot allò que consideri necessari. 

La nostra Institució ja s’ha posat en contacte amb els Mossos d’Esquadra per ajudar-los 
en tot allò que creguin necessari al llarg de la investigació.  

Manifestem el nostre total rebuig als abusos de qualsevol tipus i mostrem el més 
incondicional suport a les víctimes.  

La Salle és una Institució amb més de 300 anys d’història que ha vetllat per l’educació de 
molts nens i nenes de tot el món. El nostre principal objectiu és i serà la formació i 
l’educació d’aquests. La Institució estarà atenta i continuarà vetllant amb fermesa per la 
protecció de tots els drets dels nostres alumnes. 

Barcelona, 15 de febrer de 2016 
 
 
 
 

En el nº 2.977 de Vida Nueva 

El colegio niega a ‘Vida Nueva’ 
las acusaciones de haber 
encubierto casos de pederastia 

Cientos de padres acudieron a 
las manifestaciones en apoyo a 
los maristas 

JORDI LLISTERRI 
(BARCELONA)  

Ha sido una larga semana 
cuaresmal para los hermanos 
maristas en Barcelona. En 2011, 
unos padres denunciaron 
abusos a un menor por parte 
del profesor de Educación 
Física del colegio de Sants-Les 

Corts, Joaquín Benítez. El profesor abandonó el centro y los maristas alertaron al 
claustro de profesores y presentaron una denuncia ante la fiscalía de menores. Los 
padres no continuaron el proceso judicial y nunca más se supo. Hasta el 4 de febrero de 
este año, cuando otro padre denunció en varios medios de comunicación otro caso 
cometido por el mismo profesor. Esto llevó a que, públicamente, Benítez reconociera 

 La Salle: Comunicat sobre les informacions aparegudes en el 

programa “El Món a RAC1” 

 Maristas de Barcelona: 
“Ante un caso de abusos no podemos mirar hacia otro lado” 
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su culpabilidad y que salieran en la prensa nuevas denuncias contra él y otros profesores 
por presuntos abusos cometidos varios años atrás. En las denuncias de todos estos 
casos se ha personado la congregación. 

Los maristas implantaron en 2013 en sus escuelas un programa de sensibilización y 
prevención de abusos a menores. Estas semanas de febrero han tenido que afrontar una 
tormenta mediática. Dos hermanos maristas que participaron en la elaboración de este 
protocolo de prevención, y que son los titulares del centro afectado, explican a Vida 
Nueva cómo lo han gestionado. Pere Ferré (PF) es el vicario provincial de los maristas 
en Cataluña y Gabriel Villa-Real (GV-R) es el responsable del Equipo de Protección 
de la Infancia en la misma demarcación. 

PREGUNTA.- Se ha acusado a los maristas de guardar silencio y de encubrir casos 
de abusos… 
PERE FERRÉ (PF).- Ha sido un duro golpe. De tristeza y dolor. Nuestra misión está con 
los niños y los jóvenes y ha habido sufrimiento, a pesar de haber hecho lo que 

creíamos que teníamos que hacer 
en cada momento. Pero hablando 
con los padres y los profesores, 
hemos visto que continúan 
confiando en el proyecto y que 
podemos salir fortalecidos 
mirando al futuro. Es una 
experiencia dolorosa que, al 
mismo tiempo, nos hace actuar 
con más convencimiento. 
GABRIEL VILLA-REAL (GV-R).-
 A pesar de toda la presión 
mediática que ha habido, lo 
primero que había que hacer era 
explicar a las personas del 

colegio cómo se habían hecho las cosas, y nuestra claridad y determinación sobre 
cómo se debe tratar el tema de los abusos sexuales. Es lo que hemos hecho con los 
profesores, las asociaciones de padres y madres y en las reuniones con los padres. 
Encubrimiento es una palabra muy fuerte porque la primera denuncia en 2011 a la fiscalía 
es la que hicimos nosotros. 
 
P.- ¿Quienes han sufrido un abuso deben denunciarlo públicamente? 
GV-R.- Quien ha sufrido un abuso tiene todo su derecho a que se haga justicia. Y 
entendemos que quien debe actuar es quien es competente para hacerlo. En 2011 no 
pasó. Otro tema es la sanación personal. 
PF.- El lema de nuestra campaña de prevención de abusos en la escuela es Romper 
el silencio. Romper el silencio, para mí, no significa airearlo en la plaza pública, pero no 
puedo juzgarlo. Romper el silencio es que salga de ti lo que has callado y poder 
explicarlo. Sea a la institución en la que se ha recibido el daño o en el entorno familiar o 
personal. Y lo importante es buscar mecanismos para poderlo superar. 
GV-R.- Lo que tenemos claro es que debemos acoger a la persona que manifiesta que 
presuntamente ha sufrido un abuso. Esto es lo primero. Y remarcarle la valentía de 
sacarlo. Pero en el medio y largo plazo, lo importante es trazar un recorrido que nos 
ayude a todos: sensibilizar, formar a la gente y, lo más importante, a empoderar a 
nuestros alumnos. 
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PF.- Cuando los medios de comunicación se han marchado, queda la persona y el 
tratamiento que necesita. A esto se debe responder en cada caso. Acoger no significa 
tener la solución de todo, y cada persona y cada vivencia es diferente. 
 
P.- La Santa Sede ha dado instrucciones muy precisas y claras sobre el tratamiento 
de los casos de abusos sexuales. ¿Los maristas las están cumpliendo? 
GV-R.- Nosotros estamos formando e informando a la comunidad educativa con un 
principio muy claro: ante un caso de abuso no podemos mirar hacia otro lado. Y lo que 
transmitimos es eso. Máxima transparencia y 
máxima colaboración. Es lo que el Papa 
llama tolerancia cero. 
 
P.- Los abusos a menores no afecta solo a 
las escuelas. ¿Por dónde pasan las 
soluciones? 
GV-R.- Continúa siendo necesario un cambio 
de mentalidad. Las estadísticas del Consejo de 
Europa dicen que, en diversos grados, un 20% 
de menores sufre abusos y que cuatro de 
cada cinco abusos se da en el ámbito 
familiar. No es solo un tema de las 
instituciones educativas. En el abuso hay una 
doble victimización: además de ser víctima, el 
niño se siente culpable de lo que está pasando. 
Y en el ámbito familiar, los roles afectivos aún 
dificultan más a la víctima explicar qué pasa y, 
por lo tanto, detectar los abusos. 
PF.- Esto no debe hacernos minimizar el 
problema en la escuela. Denunciar siempre 
cuesta mucho. Lo que necesitamos es no 
taparlo. 
GV.-  Los protocolos deben ser claros para ser eficaces, pero no es suficiente. Un 
protocolo te sirve para reaccionar cuando el mal ya está hecho, pero si no se hace 
una tarea de prevención, no mejoraremos. Si no damos herramientas a nuestros hijos y 
alumnos no atacamos el problema desde la raíz. Seguirá habiendo abusadores. 
GV-R.- Tenemos herramientas y ya están inventadas. Por ejemplo, para los más 
pequeños se trata de hablar el tema, con consignas claras: “No me toques” o 
“respeta mi cuerpo”. Que los niños vayan tomando conciencia de su cuerpo y de su 
intimidad. Abordar el problema desde una vertiente positiva y de protección, de derecho al 
propio cuerpo, dentro de su proceso de maduración. 
PF.- Y proteger los espacios, las distancias sociales. No solo del cuerpo, sino también 
que el menor sepa que tiene derecho a su intimidad. 
 
P.- ¿Podría hacer más la Iglesia para afrontar el tema de los abusos? 
PF.- Existe la conciencia de lo escandalosos que son los abusos. Que no se pueden 
permitir ni tolerar. Otra cosa es si falta tomar más conciencia en la necesidad de poner 
más medios para ayudar a romper el silencio. Y otra cosa es cuándo hay una situación 
concreta y cómo afrontar un tema para el que no te han preparado nunca o que 
crees que te supera. Aún tenemos miedo. Nos queda recorrido para poder hablar 
abiertamente de los abusos. Nos falta el hábito de hablar y la formación. Es lo que estos 
días nos pedían los padres. 
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El Vaticano reitera la política de tolerancia cero 

A pesar de que los maristas denunciaron el caso en 2011, Joan Ribó, el Síndic de 
greuges (Defensor del pueblo) acaba de criticar la cadena de errores que propició que el 
protocolo establecido por la Generalitat en 2006 “fallase estrepitosamente porque no llegó 
a activarse”. Ribó, que cuestionó también la actuación del colegio, arremetió con dureza 
contra varias consejerías. Animados por la actuación de los medios, están apareciendo 
más casos de presuntos abusos en Cataluña. Uno, con gran eco mediático, afecta a los 
religiosos de La Salle y se remonta a cuatro décadas atrás. En una nota, la congregación 
asegura que desconocía los hechos y se ha puesto a disposición de la víctima y de los 
Mossos d’Esquadra para investigar el caso. El cardenal Sean O’Malley, presidente de la 
Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, acaba de reiterar la política de 
tolerancia cero de la Iglesia contra los abusos sexuales así como la obligación de 
denunciar cualquier sospecha a las autoridades civiles. 

 
 

 

Cliqueu aquí: 
EN CATALÀ 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/spotlight-maristes-un-possible-informe 
EN CASTELLÀ 
http://www.catalunyareligio.cat/es/articles/spotlight-maristas-un-posible-informe 
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JOAN J. OMELLA, arquebisbe de Barcelona | Full dominical, 21 de febrer de 2016 
 
Dificultats i problemes no ens en falten. La pregunta és com reaccionem davant aquestes 
dificultats. Ens pot ajudar la paràbola següent a saber situar-nos amb pau i sense amargor 
davant els problemes que ens sorgeixen diàriament. 

Una filla es queixava al seu pare sobre la seva vida i com les coses li resultaven tan 
difícils. No sabia com fer-ho per seguir endavant i creia que es donaria per vençuda. 
Estava cansada de lluitar. Semblava que quan solucionava un problema, n’apareixia un 
altre. El pare, un xef de cuina, la va portar al lloc on treballava. Allà va omplir tres olles 
amb aigua i les va posar al foc fort. Aviat l’aigua de les tres olles arrencà el bull. En una hi 
va tirar pastanagues, en una altra va posar-hi ous i en l’última grans de cafè. Les va deixar 
bullir sense dir res. La filla va esperar impacientment, preguntant-se què devia estar fent 
el seu pare. 

Als vint minuts el pare va apagar el foc. Va 
treure les pastanagues i les va posar en un 
bol. Va treure els ous i els va posar en un altre 
bol. I va colar el cafè en un tercer bol. Mirant 
la seva filla, li va dir: «Estimada, què veus?». 
«Pastanagues», va respondre ella. La va fer 
acostar i li va demanar que toqués les 
pastanagues. Ella ho va fer i va notar que 
estaven toves. Després li va demanar que 
prengués un ou i el trenqués. Després de 
treure-li la closca, va observar l’ou dur. 
Després li va demanar que tastés el cafè. Ella 
va somriure mentre gaudia del seu deliciós 
aroma. 

Humilment, la filla va preguntar: «Què significa això, pare?» 

Ell li va explicar que els tres elements s’havien enfrontat a la mateixa adversitat, l’aigua 
bullint, però havien reaccionat de manera diferent. La pastanaga va arribar a l’aigua forta, 
dura. Però després de passar per l’aigua bullint s’havia tornat dèbil, fàcil de des-fer. L’ou 
havia arribat a l’aigua fràgil. La closca fina protegia l’interior líquid. Però després d’estar en 
aigua bullint, l’interior s’havia endurit. Els grans de cafè, però, eren únics. Després d’estar 
en aigua bullint, havien canviat l’aigua: «Quin ets tu?», va preguntar a la se va filla. Quan 
els problemes truquen a la porta, com reacciones? Ets una pastanaga, un ou o un gra de 
cafè? 

I tu, ets una pastanaga que sembla forta però que, quan l’adversitat i el dolor et toquen, et 
tornes feble i perds la teva fortalesa?  

Ets un ou, que comença amb un cor mal·leable —tenies un esperit fluid—, però després 
d’una mort, una separació, un divorci o un acomiadament t’has tornat dur i rígid, ets 
amargat i aspre, amb un esperit, un cor endurit?  

O ets com un gra de cafè? El cafè canvia l’aigua bullent, l’element que li causa dolor. 
Quan l’aigua arriba al punt d’ebullició, el cafè assoleix el millor gust. Si ets com el gra de 
cafè, quan les coses es posen pitjor tu reacciones millor i fas que les coses al teu voltant 
millorin. 

Desitjo de tot cor que sapiguem acceptar amb pau les dificultats i donar el millor de 
nosaltres mateixos. Ho aconseguirem si sabem unir-nos a la creu de Crist. Ell, enmig del 
gran dolor que patia, va saber perdonar i estimar tothom, fins i tot els seus enemics. 

 Davant les dificultats 
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 (ANS – Alepo 19/2/2016) -¿Situación de Alepo?… “Aquí, todo es confusión, nadie 
entiende nada, la muerte está en todas partes, nadie logra entender que está sucediendo, 
ya no sabemos en quien confiar. Estábamos preparando con los jóvenes una obra de 
teatro para celebrar a Don Bosco y la tuvimos que suspender porque varios de ellos 
murieron durante los bombardeos”. Con palabras entrecortadas nos explica el P. Luciano 
Buratti, uno de los tres salesianos que viven en la casa salesiana de Alepo en Siria. 

Desde hace tres años que se combate constantemente en la ciudad - “Todas las noches 
caen bombas en los distintos vecindarios, todos los días sabemos de alguien que ha 
perdido un familiar o un ser querido” –continua el P. Luciano su testimonio mientras de 
fondo se siente el bullicio de los chicos en el patio del oratorio jugando. 

Cuando se le consulta por 
la situación concreta de la 
casa salesiana dice: 
“Nuestra comunidad ha 
optado por continuar con 
sus actividades como si 
no sucediese nada; 
tratamos de ofrecer a las 
familias un lugar donde se 
respire estabilidad y 
armonía aún en medio del 
caos, por lo tanto, las 
actividades de la 
parroquia y el oratorio 
siguen su curso normal 
como lo hacíamos antes 
de los enfrentamientos, 

está es una de las pocas estructuras que aún sigue funcionando con cierta normalidad”. 

La situación de los cristianos es especialmente difícil y solamente se piensan en escapar, 
los que tienen dinero y pueden abandonar la Siria ya lo han hecho, los otros buscan 
refugio en otras ciudades más seguras, pero son muchos los que no tienen ninguna 
posibilidad y se quedan en Alepo. 

Tenemos mucho trabajo; ha aumentado el flujo de personas que vienen a la parroquia 
solicitando nuestros servicios religiosos, buscando a Dios y también un poco de consuelo. 
Gracias a Dios, los salesianos nos encontramos bien, recibiendo alguna ayuda que se 
distribuye entre unas 200 familias que en nuestra parroquia han perdido todo. 

Se calcula que actualmente permanecen en Alepo cerca de dos millones de habitantes en 
este símbolo milenario de la convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes; hoy sólo 
esperan sobrevivir en Alepo. 

Los salesianos de Alepo animan a dos obras, San Jorge, en Alepo, y San Juan Bosco, en 
Kafroun, con sus respectivos oratorios, una casa de acogida y una parroquia; todas 
funcionando plenamente al servicio de la gente. 

Siria – A Alep succeeix alguna cosa terrible, però s’ignora  
o no es vol veure 
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(José I. González Faus sj).- Su presunto poema en los premios Ciutat de Barcelona 
me deja la pregunta de si Ud. entonces no se daba cuenta de lo que hacía, o si miente 
ahora al decir que no quiso ofender a nadie. Es la misma pregunta que me deja siempre 
el señor Rajoy: ¿miente o es que no se entera? Porque mentir es malo en un político. 
Pero ser un inútil que no se entera me parece todavía peor. 

Si Ud., como ha dicho, quería hacer un homenaje a la mujer, tenía a mano posibilidades 
mucho mejores: podría haber hablado, por ejemplo, de "Junts pel cony", o de "Conys 
Democràtics de Catalunya" o incluso de "Esquerra de Reconys Catalans"... Y esto sin 
duda habría cosechado grandes aplausos en vez de irritaciones. 

Que no recurriera a esas otras formas es lo que hace sospechar que había en Ud. una 
voluntad de ofender, y de ofender al mundo religioso. Pero, aun aquí, le habría sido 
más fácil ensalzar a Mahoma que, según los historiadores, manejó varios coños durante 
su vida y el último de una chavalina de pocos años. 

Sin duda era más apto que una figura cristiana. Pero Ud. debió temer que algún islamista 
descerebrado le armara un zipizape a lo Charlie-Hebdo. En cambio quizá sabía que entre 
los textos fundacionales cristianos hay uno que dice "si te hieren en una mejilla 
presenta la otra". Yo quisiera escribirle hoy presentando esa otra mejilla como le diré 
después. También invitándola a un sencillo diálogo, centrado en dos puntos. 

El primero se refiere a su declaración de que quiso hacer un homenaje a la mujer. Eso no 
creo que lo compartan muchas feministas, que llevan años luchando porque no se 
reduzca la mujer a su función reproductora: la maternidad es una gran misión pero la 
mujer, antes que madre, es persona humana. Reducirla a su función genital, por mucho 
que se exalte esa función, es precisamente lo que hacen todos esos machistas que 
acaban matando a sus llamadas "parejas sentimentales". 

Si Ud. ha leído a Henry Miller, habrá podido ver cuántas veces designa a sus amantes 
como "el coño X", "el coño Y", o el coño Z", sugiriendo que sólo su sexo da nombre a la 
mujer. Eso me parece un ejemplo perfecto de aquello que escribió Paulo Freire "el 
oprimido lleva introyectado al opresor como su ideal humano". Me limito a 

Carta oberta de José I. González Faus, sj, a Dolors Miquel, autora del  
“Pare nostre” 
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sugerírselo y, en todo caso, trátelo Ud. si quiere con grupos feministas que han insistido 
mucho en este tema. 

El segundo punto es que Ud. se pregunte si, por su dignidad humana, por su calidad 
personal, y por coherencia ética, no le sería mejor reconocer que no es tonta, que 
sabía bien que quería ofender, pero que contaba con que no pasaría nada, porque algo 
sabe de que los cristianos no estamos llamados a la venganza sino al perdón y al amor a 
los enemigos. 

Mi perdón lo tiene Ud. ya desde ahora; pero creo que le llegaría mucho mejor si tuviera el 
valor para ese reconocimiento. Y daría demás una lección de ética pública en estos 
momentos en que todos estamos intentando convertir la sagrada "libertad de 
expresión" en una innoble libertad de insulto. Dar pasos de ese tipo cuesta; pero 
después se siente uno muy contento de haberlos dado. Se lo digo por experiencia. 

Y para terminar, yo 
también creo que debo 
pedirle perdón por 
muchas conductas en 
que los cristianos 
hayamos ofendido a 
quienes no lo son, por 
falta de diálogo previo. 
Este vicio nuestro no es 
de ahora (ni sólo de los 
cristianos). Su declara-
ción me hizo recordar 
una frase de Tertuliano 
(un escritor del siglo III 
que supo crear todo un 
lenguaje nuevo que la 
Iglesia necesitaba enton-
ces, pero que fue un 

gran polemista). 

Pues bien: a Tertuliano le gustaba decir cuando discutía con los paganos: "nosotros lo 
tenemos todo en común, menos las mujeres; vosotros no tenéis nada en común 
salvo las mujeres". Ojalá fuera verdad, sobre todo por lo que hace a los cristianos; pero, 
seguramente, "ni tanto ni tan calvo". De hecho, Tertuliano acabó apartándose de la Iglesia 
porque, su rigorismo personal, encontraba a la Iglesia de su época demasiado relajada. 

En esta línea, quiero decirle que yo no comparto esas acusaciones de "Blasfemia". La 
blasfemia puramente verbal, me parece una ridiculez que hace reír a Dios (si es que 
existe, dirá Ud.): si uno escupe hacia el cielo, su saliva, por amarga que sea, se queda 
lejísimos del cielo. A los cristianos debería preocuparnos mucho más la blasfemia de 
hecho, como predicaban los Padres de la Iglesia infinidad de veces: os preocupáis por 
traer cortinas con que vestir las paredes de la Iglesia, pero luego encontráis a Cristo 
desnudo al salir del templo, y no os preocupáis de vestirlo. 

No le doy más la lata. Pero quizás, a partir de aquí, podríamos seguir dialogando siempre 
que Ud. lo quiera. 

 
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/02/20/jose-i-gonzalez-faus-le-seria-
mejor-reconocer-que-no-es-tonta-que-sabia-bien-que-queria-
ofender.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter 

http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/02/20/jose-i-gonzalez-faus-le-seria-mejor-reconocer-que-no-es-tonta-que-sabia-bien-que-queria-ofender.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/02/20/jose-i-gonzalez-faus-le-seria-mejor-reconocer-que-no-es-tonta-que-sabia-bien-que-queria-ofender.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.periodistadigital.com/religion/opinion/2016/02/20/jose-i-gonzalez-faus-le-seria-mejor-reconocer-que-no-es-tonta-que-sabia-bien-que-queria-ofender.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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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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RECÈS DE QUARESMA                           ENTREVISTA A JAUME BOADA  
 

 
 

27F. MARXA EUROPEA PELS DRETS DE LES PERSONES REFUGIADES 

Des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, us convidem a unir-vos a la Marxa 
Europea pels Drets de les Persones Refugiades que es convoca el dissabte 27 de 
febrer a les 12 h davant de la seu de la Comissió Europea (Passeig de Gràcia, 90). 
Més informació AQUÍ 
Compartiu l’esdeveniment al FACEBOOK 
Exigim Vies Segures! 
Pel dret a la vida i a la dignitat, No més morts al Mediterrani 

 

LA PRESENCIA DE LA MUJER EN LA IGLESIA. DESAFÍOS A LA VIDA 

CONSAGRADA” 

 
CONFER organiza una Jornada de reflexión sobre “La presencia de la mujer en la Iglesia. 
Desafíos a la Vida Consagrada” para el 23 de abril 
 
Madrid, 24 de febrero de 2016 (IVICON).- En línea con las palabras del Papa Francisco -
“la Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer 
es imprescindible para la Iglesia”-, CONFER organiza una jornada de reflexión para el 23 
de abril, abierta a tanto a religiosas/os como a laicas/os sobre la presencia de la mujer en 
la Iglesia y los desafíos que supone para la Vida Consagrada. 

Cursos, actes, activitats i formació 

Diumenge, 21 de febrer, el programa 
Signes dels temps de TV3 va emetre 
un tema de vida religiosa. Heus aquí 
l’enllaç directe: 
  
800 anys de l’Orde dels 
Predicadors.  
 
Entrevista a Jaume Boada, dominic del 
convent de l’Anunciació de Girona i 
ermità a la comunitat de Santa Maria 
del Bosc (Alt Empordà) 
 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signe
s-dels-temps/dominic-i-
ermita/video/5584880/ 
 

 

http://ccar.us5.list-manage1.com/track/click?u=6aca0eb08c0542cde82d12577&id=97fd88633c&e=12fce343aa
http://ccar.us5.list-manage.com/track/click?u=6aca0eb08c0542cde82d12577&id=0e0b5d6f32&e=12fce343aa
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/dominic-i-ermita/video/5584880/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/dominic-i-ermita/video/5584880/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/dominic-i-ermita/video/5584880/
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En el encuentro se abordará el papel de la mujer desde 
las perspectivas eclesial, jurídica y sociopolítica, y se 
odrá escuchar a ponentes como Fernando Rivas -
Profesor de Teología de la U.P. Comillas-, Margarita 
Bofarull rscj -presidenta del Instituto Borja de Bioética-, 
Carmen Peña -Profesora de Derecho Canónico de la 

U.P. Comillas- y Alicia Villar -Profesora de Filosofía de la U.P. Comillas-. 

 

JAUME PALLAROLES, ESCOLAPI 
 

Jaume Pallarolas i Caurel, Escolapi  
Ha estat cridat a la casa del Pare, el dia 16 de febrer de 
2016, als 71 anys d'edat, 51 de vida religiosa i 44 de 
sacerdoci.   
L’Escola Pia de Catalunya, la Viceprovíncia escolàpia de 
les Califòrnies, el seu germà, cunyada, nebots, familiars i 
amics us convidem a pregar i recordar-lo en l'eucaristia que 
se celebrarà:  
dijous, 3 de març, a les 18.30, a la parròquia de la Mare 
de Déu del Carme (carrer Bisbe Laguarda, 1, de 
Barcelona).  

 

MÉS DE 370 PERSONES CELEBREN ELS 25 ANYS DE JOVES LA 

SALLE 
 

 Els tallers i jocs del cap de setmana potenciaven el treball en equip 
 

 La col·laboració entre grups de totes les edats reforça la imatge solida i de 
conjunt de l’entitat 
 

Barcelona, 22 de febrer del 2016.- Més de 370 persones, membres dels grups de Joves 
La Salle, s’han trobat aquest cap de setmana a La Salle Reus amb motiu de la trobada La 
Clau 2016, que coincidia amb la celebració dels 25 anys de Joves La Salle.  
 
A l’arribar dissabte els participants ja van descobrir que per celebrar una data tan especial 
s’havia fet un pastís descomunal i es van realitzar les diverses firetes d'aniversari. 
L’argumentari d’activitats venia marcat pel fet de que els "vells de Joves La Salle" no 
volien que es celebrés res. Mentrestant, els presentadors i els “pallassos” animaven als 
participants a jugar i passar-ho bé.  
 
Després de dinar van fer activitats per edats, gimcana i descoberta de Reus, tallers, 
paintball, pinyates, geocaching. Al vespre, després de sopar, es va celebrar la pregària  i 
es van apagar les espelmes d'aniversari. A més, els participants van rebre un got com a 
record sorpresa de l’especial fita. La nit va acabar amb un increïble correfoc ple de ritme i 
força.  
 
Diumenge, tots els participants es van llevar amb la sorpresa de que el pastís d’aniversari 
havia desaparegut, i es que els "vells de Joves La Salle" l'havien amagat. Només el 
tornarien si tots els assistents s’organitzaven per grups, barrejant edats, i feien junts un 
macrojoc on es combinés el treball en equip amb la diversió. Donat l’entusiasme de tots 
els participants, els “vells” no va tenir altre remei que tornar el pastís i ho van fer plens 

http://www.confer.es/198/activos/imagen/wcnfr_noticia_5320full-P3UF54WjgQyATzE0.jpg
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d’alegria, ja que tothom havia col·laborat i tot junts havien descobert que són Joves La 
Salle. 

 
La Salle Reus va obrir les seves portes a aquesta trobada de la fraternitat, on la 
Comunitat de Germans i l'Agrupament EG Ben Enllà de La Salle Reus hi van col·laborar 
activament en l'acollida i la disponibilitat. La trobada va aplegar 10 grups diferents: La 
Traca de La Salle Premià, 7DE9 Joves La Salle i Splai Taula de La Salle Comtal, 
Agrupament EG Ben Enllà de La Salle Reus, Agrupament EG Erol de La Salle Sant 
Celoni, Esplai El Drop de La Salle Congrés, Agrupament EG GELSTO de La Salle 
Torreforta, Agrupament EG Ixent de La Salle Tarragona, Agrupament EG de La Salle 
Barceloneta i Grup Sol de Ponent de La Salle Mollerussa. 
 

ACCIÓ SOCIAL DE LES ENTITATS D’ESGLÉSIA 
 

 

www.peretarres.org/acciosocial  

Segueix-nos 

 

     

  

http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/acciosocial&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=7867&PID=33794&EID=192537&Mail=gvx.xvfvozi@mit.xzh&IDM=12972165
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://www.peretarres.org/&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=7867&PID=33794&EID=192537&Mail=gvx.xvfvozi@mit.xzh&IDM=12972165
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=https://www.facebook.com/FundPereTarres&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=7867&PID=33794&EID=192537&Mail=gvx.xvfvozi@mit.xzh&IDM=12972165
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=http://twitter.com/emPILLem!/Fundperetarres&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=7867&PID=33794&EID=192537&Mail=gvx.xvfvozi@mit.xzh&IDM=12972165
http://www.emx2000.net/EMStatLink.aspx?URL=https://instagram.com/fundperetarres/&CID=0N99-855Sal097-9V&RID=7867&PID=33794&EID=192537&Mail=gvx.xvfvozi@mit.xzh&IDM=12972165
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PRIMERA PROFESSIÓ – CAPUTXINES DE LA MARE DEL DIVÍ PASTOR 

 
DÉU, ENTRE EL TOT I LA 'XUSMA' 

(CR –Ramon Bassas) Davant unes 
350 persones que omplien el Casal 
Loiola aquest dilluns al vespre, el 
jesuïta i antropòleg Xavier Melloni i 
el professor de filosofia als jesuïtes 
de Sant Ignasi Josep Cobo van 
discrepar amb tota elegància, però 
amb contundència, sobre la seva idea 
de Déu, amb motiu de la presentació 
del llibre Déu sense Déu. Una 
confrontació que han publicat 
recentment a Fragmenta. "Déu –a qui 
no hem d'entendre com a 'persona' 
sinó com a 'supra-persona'– en el 
fons, ho és tot; nosaltres podem estar 
oberts o tancats a aquesta realitat", 
va resumir Melloni. Cobo, que va 

criticar aquesta visió "perquè redueix Déu a una cosa", va defensar que el Déu bíblic "és 
el que deixa petjada, però la petjada pressuposa que ja no hi és; Déu és l'absent, el qui 
dóna a l'home la possibilitat de respondre'l a través dels que estan 'sense Déu', la 'xusma' 
de l'Evangeli: les prostitutes i els publicans". El públic seguia amb expectació tant les 
discrepàncies com les coincidències, que també n'hi va haver, dels dos amics que es 
coneixen des dels seus anys escolars.  

A instàncies d'Alexis Bueno, també jesuïta, que va organitzar les sessions prèvies entre 
els dos autors de debat al Casal Loiola que han desembocat en el llibre i que moderava el 
debat, les dues maneres de veure Déu també van posar-se de manifest sobre la qüestió 
del judici final, del pecat i la culpa. Mentre que per Melloni "la veritat de Déu mai no 
condemna, no entén el càstig, sinó que allibera", a Cobo, per qui "el final dels dies no és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Hermanas Capuchinas de la Madre del Divino Pastor se 

complacen en invitarle a la primera Profesión de las novicias: 

María Carolina Álvarez Taylor 

Claudia María Lázaro Peña. 
 

Día: 27 de febrero 2016 

Hora: 16:30h 

Lugar: Noviciado - Pallejá 

“No me  habéis elegido vosotros a mí;  más bien 

os he elegido  yo a vosotros, y os he destinado 

para que vayáis y deis fruto”  (Jn 15, 16).                                                                     

http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/
http://www.casalloiola.org/
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/380212
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quan ens morim sinó ara i a cada moment", li sembla que “Si no hi hagués Judici, 
Auschwitz seria una broma”. 

L'acte fou presentat per Xavier Casanovas, director de Cristianisme i Justícia, Ignasi 
Moreta, director de Fragmenta Editorial, les dues entitats que han tingut la iniciativa 
d'aquesta publicació. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/deu-entre-tot-xusma 

LES GERMANES VEDRUNA CELEBREN 190 ANYS I RENOVEN LA SEVA 

VOCACIÓ EDUCATIVA 

 

(CR) Aquest divendres . La celebració obre també una nova etapa de renovació educativa 
d’aquesta xarxa de centres docents. 

L’auditori de L’Atlàntida de Vic acollirà aquest divendres a les vuit del vespre l’acte de 
celebració. Serà una reunió de representants de totes les escoles que durant les darrers 
setmanes han treballat diverses dinàmiques per preparar l’acte. Mestres, professors i 
amics de la família Vedruna han preparat uns materials comuns que s’han utilitzat a cada 
escola. La més vistosa en l’acte del divendres serà l’Auca del 190è aniversari que han 
dibuixat tots els nens de les escoles a partir d’unes pautes comunes. També durant 
aquest curs s’ha utilitzat la cançó commemorativa que ha elaborat el grup osonenc de 
música jove Est/Oest. Tots aquests elements de treball escolar s’han completat amb un 
tercer eix creatiu i multidisciplinar a partir dels colors. 

En l’acte es posarà en comú tot aquest treball per iniciar la celebració dels 190 anys i 
s’explicarà quina estat la presència educativa d’aquesta congregació al llarg de gairebé 
dos segles. Però també es mostrarà com educa en xarxa l’escola Vedruna actual i es 
presentaran els eixos dels treball de renovació que s’ha fet els darrers anys per obrir una 
nova etapa. 

En la celebració, a més de representants dels laics i germanes vedrunes compromeses en 
les escoles i de la presidenta de Coordinadora de les Escoles Vedruna, Montserrat 
Espinalt, també hi intervindran la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, l’alcaldessa 
de Vic, Anna Erra, i el secretari general de la Fundació Escola Cristina de 
Catalunya, Enric Puig. 

http://www.vedrunacatalunya.cat/
http://www.vedrunacatalunya.cat/190anys/
http://www.vedrunacatalunya.cat/190anys/canco.html
http://www.vedrunacatalunya.cat/
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El llibre 

Entre les activitats previstes pels 190 de la fundació de les Vedruna hi ha també l’edició 
d’un llibre commemoratiu per difondre entre el professorat de les escoles i les institucions. 
El llibre explica els orígens de Joaquima de Vedruna al Manso Escorial de Vic i la seva 
relació amb la ciutat, el procés de formació de l’estil educatiu Vedruna i la seva vivència 
de les germanes vinculades a l’educació. També inclou un mapa de les poblacions 
catalanes que al llarg del temps han tingut escoles, hospitals o punts d’atenció social i 
cases de Caritat Vedruna. El volum es completa amb una reflexió educativa i un repàs als 
claustres dels actuals 36 centres educatius que hi ha al país. Les germanes M. Teresa 
Llach, Mabel Burgell i Teresa Carrió són algunes de les autores han del llibre. 

Dissabte, com cada any coincidint amb l’aniversari de la fundació, també es farà a Vic la 
diada de festiva de les germanes i grups de laics Vedruna 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/germanes-vedruna-celebren-190-anys-
renoven-seva 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE "OREJAS DE COLORES. SUGERENCIAS 

PARA ESCUCHAR A DIOS EN LO COTIDIANO" 
 

El dia 20 de febrero a las 18 h en la Librería Paulinas (Rda. Sat Pere 19, 
Barcelona) 
 
Se presentó el libro "OREJAS DE COLORES. Sugerencias para escuchar 
a Dios en lo cotidiano" DE FERNANDO CORDERO. Intervinieron Quique 
Fernández, Cristina Ibáñez, Josep Otón y el autor, Fernando Cordero 
 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS DEL 23 AL 27 DE MARÇ. SETMANA SANTA, 
VIVINT LA LITÚRGIA DEL TRÍDUUM PASQUAL 

Director, P. MIQUEL  COLL, S.I. 
Lloc, Casa de Betània.  Carrer Bonavista, 37   telèfon 933 751 102           e-mail: 
info@hermanasdebetania.es 
Com arribar: amb cotxe, Ronda de Dalt, sortida 14 Sant Ildefons 
Metro Línia V, estació Gavarra 
Preu, 188 euros, pensió completa 
 

800 ANYS ORDRE DOMINICÀ: JORNADES DE S. RAIMON DE 
PENYAFORT I EL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
 
10/03/2016 
"La figura y la obra de San Ramón de Penyafort" Fray Alonso Esponera, o.p. 
13/03/2016 
"El temps en què va viure San Raimon de Penyafort". Dr. Daniel Piñol 
31/03/2016 
"San Raimon de Penyafort, impulsor del diàleg interreligiós". Dr. Ramón Rodón 
LLOC: Sala San Raimundo de Penyafort. C/ Bailén, 10 
HORA: 18,45 - 20,15 
ORGANIZA Instituto de Teología y Humanismo 
Associació d'amics i devots de San Raimon de Penyafort 
 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/joaquima-vedruna-va-ser-una-dona-summament
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/vedruna-estem-alla-estaria-jesus-avui
mailto:info@hermanasdebetania.es
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Informació sobre   l'enviament dels Missioners de la Misericòrdia amb algunes 
impressions d'allò viscut per part dels tres missioners de la Diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat:  

 P. Ramon Olomí, cmf, claretià a la Parròquia de Sant Pere Apòstol de Sant Boi de 
Llobregat 

 P. Josep Roca, sf, germà de la Sagrada Família a la comunitat de Vilafranca del 
Penedès 

 P. Bernabé Dalmau, osb, monjo de Montserrat. 

Aquí mateix les seves impressions:  
 
El P. Josep Roca manifesta que aquest 
encàrrec el rep "per un desig de servei a 
l’Església. El senyor bisbe em va invitar a 
prestar aquest servei i el papa em va enviar. 
Ressonaven en el meu cor les paraules de 
Crist: Aquí em teniu, Senyor, per fer la vostra 
voluntat". Reconeix també que són moltes les 
paraules i expressions del papa Francesc 
escoltades en aquests dos dies, "amb el seu 
llenguatge directe i les imatges plenes de 
sentit evangèlic. Em va impactar -continua el 
P. Roca- aquesta comparació en què, més o 
menys, va dir: La tasca del confessor és cobrir 
la nuesa del pecador amb la flassada de la 
misericòrdia." 
 
Per al P. Ramon Olomí ser nomenat 
missioner de la misericòrdia ha estat una 
gràcia i una possibilitat de fer un servei a la 
diòcesi: "M'he sentit interpel·lat per tal de viure 
en profunditat l'amor de Déu en la meva 
persona i poder-lo comunicar als altres", deia. 
I respecte les paraules rebudes del papa 
Francesc, destacava les que ja altres vegades 
ha comunicat: "Quan acollim una persona, és 
Crist qui acull. Quan escoltem una persona, és Crist qui escolta. Quan parlem a una 
persona, és Crist qui Parla. Quan perdonem una persona, és Crist qui perdona". 
 
També per al P. Bernabé Dalmau aquesta experiència és una gràcia: "Em fa sentir més a 
fons la comunió presbiteral. I això facilita superar el miratge de considerar el propi itinerari 
monàstic com un perfeccionament individual i em fa obrir, en canvi, a la dimensió 
evangelitzadora de tota l’Església". Entre les paraules més colpidores del papa Francesc, 
el P. Bernabé destaca el final del discurs del dia 10, "quan va exhortar a estar atents als 
gestos o a la paraula balbucejada pel penitent. Venia a dir que no s’han de fer preguntes 
sinó endevinar com el penitent se situa amb humilitat davant de Déu. Això no és nou, però 
ho trobo sensacional. El sagrament de la misericòrdia ha passat una crisi llarga, però 
tenim els mitjans i el deure de redescobrir-lo com a do de Déu a la nostra generació". 

Jubileu de la Misericòrdia 

http://www.bisbatsantfeliu.cat/noticia.php?id=894
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EVANGELI PEL·LÍCULA 
 

2a Setmana 21 de febrer 
 

Lc 9, 28b-36 
Temps de pregària 

 

Mentre Jesús pregava es transmutà 
l’aspecte de la seva cara. 
 

28 Uns vuit dies després d'haver-los dit tot 
això, Jesús va prendre amb ell Pere, Joan 
i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. 

29 Mentre pregava, l'aspecte de la seva 
cara va canviar i el seu vestit es tornà 

d'una blancor esclatant. 30 Llavors dos 
homes es posaren a conversar amb ell. 
Eren Moisès i Elies, 31 que es van 

aparèixer gloriosos i parlaven de la 
partença de Jesús, que s'havia d'acomplir 

a Jerusalem. 32 A Pere i els seus 
companys, la son els vencia, però es van 
desvetllar i van veure la glòria de Jesús i 

els dos homes que eren amb ell. 33 Quan 
aquests ja se separaven de Jesús, Pere li 

digué: 
--Mestre, és bo que estiguem aquí dalt. 

Hi farem tres cabanes: una per a tu, una 

per a Moisès i una altra per a Elies. 
No sabia què deia. 34 Encara ell parlava 

així, quan es formà un núvol que els anà 
cobrint. Ells s'esglaiaren, en veure que 
entraven dins el núvol. 

35 Llavors va sortir del núvol una veu 
que deia: 

--Aquest és el meu Fill, el meu elegit; 
escolteu-lo. 

36 Així que s'hagué sentit la veu, Jesús 

es quedà tot sol. 
Ells guardaren el secret, i aquells dies 

no explicaren a ningú res del que havien 
vist. 
 

  

 La ciudad de la alegría. 

  
(de Roland Joffe. UTILITZAT 1992), inspirada 
per la novel·la del mateix títol, parla de la 
redempció d'un jove metge  voluntari en una 
missió catòlica entre nens de Calcuta. 

 

El Gran Silenci (Cistercencs) 

 
(de Phillip Gröning. Alemanya 2005) El director 

al 1984, va demanar permís a l’Ordre dels 
cartoixans per rodar una pel·lícula a l’interior 

dels seus monestirs. 
Li van dir que era massa aviat. Potser més 
endavant. Setze anys després va rebre una 
trucada. Havia arribat l'hora ... Els preparatius 
van portar dos anys, el rodatge un i la 
postproducció 2 més. Han transcorregut, per 

tant, vint anys fins a la seva completa 
finalització. El Gran Silenci mostra per primera 
vegada el dia a dia dins del "Gran Chartreuse", 
el monestir de referència en els Alps francesos 
de la llegendària Ordre dels 

cartoixans. Presentada al Festival de Venècia i 
premiada al Festival de Sundance (Gran Premi 

del Jurat) i en els Premis del Cinema Alemany 
(Millor Documental), el film ha estat un gran 
esdeveniment cultural a Alemanya, Itàlia i 
Àustria, on ha obtingut gran èxit entre públic i 
crítica. Una pel·lícula austera, propera a la 
meditació, al silenci, a la vida en estat pur. 
Sense música excepte els cants dels monjos, 

sense entrevistes, sense comentaris, sense 
material addicional. Cent seixanta minuts de 
cinema en silenci ...   
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EVANGELI PEL·LÍCULA 
 

3a Setmana 28 de febrer 
 

Lc 13, 1-9 
 Temps de conversió 

 

Si no us convertiu, tots acabareu 
malament. 
 

1 Per aquell mateix temps, alguns dels 

presents explicaren a Jesús el cas d'uns 
galileus, com Pilat havia barrejat la sang 
d'ells amb la dels sacrificis que oferien. 

2 Jesús els respongué: 
--¿Us penseu que aquells galileus van 

morir així perquè eren més pecadors que 
tots els altres galileus? 3 Us asseguro que 
no: i si no us convertiu, tots acabareu 

igual. 4 I aquelles divuit persones que van 
morir a Siloè quan la torre els va caure al 

damunt, ¿us penseu que eren més 
culpables que tots els altres habitants de 
Jerusalem? 5 Us asseguro que no: i si no 

us convertiu, tots acabareu de la mateixa 
manera. 

Paràbola de la figuera estèril 
6 I els digué aquesta paràbola: 
--Un home tenia una figuera plantada a 

la seva vinya. Va anar a buscar-hi fruit i 
no n'hi trobà. 7 Llavors digué al qui li 

menava la vinya: 
»--Mira, fa tres anys que vinc a buscar 

fruit en aquesta figuera i no n'hi trobo. 

Talla-la. Per què ha d'ocupar la terra 
inútilment? 

8 »Ell li respongué: 
»--Senyor, deixa-la encara aquest any. 

La cavaré tot al voltant i hi tiraré fems, 9 a 

veure si dóna fruit d'ara endavant. Si no, 
fes-la tallar. 

 

 

Promises 
 
(de Carlos Bolado, B.Z. Goldberg i J. Saphiro. 
EUA 2001) És un documental extraordinari i 
vital. La vida de diversos adolescents jueus i 

palestins va desenvolupant-se en la pantalla a 
través d’entrevistes fins que els propis nens són 
capaços de modificar el guió de la pel·lícula quan 
decideixen passar un dia junts a la franja de 
Gaza. 

 

La Misión 
 
(pel·lícula britànica1986dirigida perRoland Joffé) 
El cardenal Altamirano, visitador apostòlic de les 

missions Amèrica del Sud, escrit la seva relació 
al papa. Al fil del que escriu, reviu allò del què 
s'ha assabentat en els últims mesos. Un jesuïta 
espanyol s'arrisca al bosc tropical sud-americà al 
Segle XVIII per tal de convertir els amerindis: 

un treball difícil però aconseguit gràcies a la 
música. Se li uneix un antic caçador d'esclaus 
penedit i que busca la redempció. El capellà fa 
visitar diverses missions al cardenal Altamirano 
que s'impressiona per la qualitat de 
desenvolupament i de vida que hi descobreix. Al 
final del seu sojorn Altamirano revela la decisió, 

que havia estat presa fins i tot abans de la seva 
arribada a Amèrica del Sud: els jesuïtes han de 
deixar les reduccions. El sacerdot i el germà 
Rodrigo es neguen a abandonar els guaranís. De 
manera diferent organitzen la resistència a 

l'assalt de l'exèrcit portuguès vingut per aplicar 
els acords, signats a Europa, de repartiment de 

les terres entre Espanya i Portugal. La missió és 
destruïda: els guaranís tornen al bosc. 
El Cardenal conclou el seu relat: "I doncs la 
Seva santedat... els seus sacerdots han mort... i 
jo... viu. Però en veritat, sóc jo qui he mort... 
mentre que ells són vius. Ja que sempre és així, 

la Seva santedat. L'esperit de les morts 
sobreviu... en la memòria dels éssers vius". 
Aquesta pel·lícula relata en dues hores els 150 
anys d'història de les reduccions guaranís, una 
mena de repúbliques autònomes creades pels 
jesuïtes i aprovades pel poder colonial espanyol, 
en els confins del Paraguai, l'Argentina i el 

Brasil. Fa igualment al·lusió a la Guerra dels 
Guaranís de 1754-1756. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Roland_Joff%C3%A9
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Visitador_apost%C3%B2lic&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Missi%C3%B3_religiosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica_del_Sud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%AFta
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segle_XVIII
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amerindi
https://ca.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cardenal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guaran%C3%AD
https://ca.wikipedia.org/wiki/Companyia_de_Jes%C3%BAs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colonialisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Paraguai
https://ca.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_dels_Guaran%C3%ADs&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerra_dels_Guaran%C3%ADs&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/1754
https://ca.wikipedia.org/wiki/1756
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Estem en campanya! La presència de la campanya a les webs. Dret a triar escola  
La difusió de la nostra oferta es va fent present a les webs de diversos col·lectius. Us 
indiquem l’enllaç al portal Socpetit.cat, on apareix una referència a la nostra campanya:  
http://www.socpetit.cat/actualitat/com-exercir-el-dret-a-triar-escola-a5284.html?f=10  
En aquesta web es fa esment directe a un dels elements més importants: el dret a triar 
escola. No hem d’oblidar que en el procés d'escollir una escola, els pares han de ser 
lliures de poder optar per la que prefereixin per als seus fills.  
Aquest és un dret reconegut internacionalment i i també en la nostra legislació. En 
efecte, la Declaració Universal dels Drets Humans proclama el dret preferent dels pares a 
escollir el tipus d’educació que s’haurà de donar als seus fills.  
D’acord amb aquest principi, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals precisa que els Estats signants –com ho és l’Estat espanyol- es comprometen a 
respectar la llibertat dels pares i, en el seu cas, dels tutors legals, a escollir per als seus 
fills o pupils escoles distintes de les creades per les autoritats públiques, sempre que 
aquelles satisfacin les normes mínimes que l’Estat estableixi o aprovi en matèria 
d’ensenyament, i de fer que els seus fills o pupils rebin l’educació religiosa i moral que 
estigui d’acord amb les seves pròpies conviccions. 
 
 
 

L’ugandès Victor Ochen és un dels joves africans més rellevants dels últims temps i amb 
només 34 anys ha estat candidat al Premi Nobel de la Pau. Va viure en un camp de 
refugiats i la seva família va patir les atrocitats de la guerra. Sempre ha treballat a favor de 
la pau i la reconciliació i ha fundat una associació per promoure el lideratge entre els joves 

Signes dels temps a TV3: “Victor Ochen, activista ugandès” 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 587 / 22.02.2016 



  
 

    33 | 33 

africans. “Signes dels temps” entrevista Victor Ochen, guardonat amb el Premi Mundo 
Negro a la Fraternitat 2015. 
 
Altres temes: 
- Reportatge sobre el grup Bufanúvols, una companyia d’espectacles que ofereix contes, 
música i danses d’arreu del món. 

 
Data: 28 febrer de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 
 
 

La reunió del Grup Anawim s’ajorna a una data encara sense determinar.  
 
 
 

    MARÇ | 2016 
1 dt URC: Junta directiva 

5 ds CONFER: jornada sobre el laïcat 

7 dl Anawim: reunió de superiores majors REUNIÓ AJORNADA | CEVRE: formació inicial 

12 ds 
URC: formació permanent amb M. del Mar Albajar, abadessa del Monestir Sant Benet de 
Montserrat 

14 dl CEVRE: formació inicial 

16 dc URC: 74 assemblea general 

20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 
 
 
 
 

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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