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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. 

 74
4 

74 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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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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JOSEP MARIA MONFERRER  
ESCOLAPI I PEDAGOG, PREMI 
MEMORIAL JOAN XXIII PER LA 
PAU 

“La Mina és l'habitació dels mals 
endreços de Barcelona” 

 “A causa d'un crim i de la llei 
gitana tres-centes o quatre-
centes famílies han fugit del 
barri. Havia passat abans, però 
mai com ara; han marxat tantes 
criatures que els carrers estan 
deserts” 

 “A la Mina s'ha donat poder a 
gent que no n'hauria d'haver 
tingut mai, gent que s'han fet els 
amos del barri; ara hi ha molta 
tensió i por de les màfies” 

 

 

ACTIVISTA Als anys seixanta 
Joan XIII va convocar el Concili 
Vaticà II, de l'Amèrica Llatina va 
arribar la teologia de 
l'alliberament i del Brasil, la 
pedagogia de l'oprimit de Paolo Freire (“no hi ha cultura del poble sense política del 
poble”). Un escolapi català, Francesc Botey, va fer arribar aquesta pedagogia a 
Catalunya i la va aplicar al Camp de la Bóta, un barri de barraques on ara hi ha el 
Fòrum, on es va quedar a viure. Anys més tard, un altre escolapi, Josep Maria 
Monferrer, aplicaria la teologia de l'alliberament i la pedagogia de l'oprimit al barri 
de la Mina, nascut per aixoplugar les persones que vivien a les barraques de 
Barcelona. 

MIREIA ROURERA – BARCELONA – ELPUNTAVUI 6 DE MARÇ 

Fa 41 anys que l'escolapi Josep Maria Monferrer treballa –no com a capellà, sinó com a 
pedagog– al barri de la Mina, on també hi viu. Per la seva tasca al capdavant de l'escola 
pública, del moviment veïnal i ara per la recuperació de la memòria històrica i la creació 
de l'Arxiu Històric del Camp de la Bóta i de la Mina, la Universitat Internacional de la Pau i 
l'Institut Victor Seix li han donat el premi memorial Joan XXIII per la pau 2015. 

Des de la Mina es veu Barcelona com una ciutat opressora, que ens porta tot 
el que no vol. Vostè és seguidor des la pedagogia de l'oprimit. Què és? 
És una manera de creure en les persones. Als mestres ens han educat a ensenyar com si 
fóssim molt savis i estiguéssim per sobre de tot, però hi ha una saviesa popular de gent 
que no ha trepitjat l'escola que tenen un sentit de la vida i un sentit de la dignitat personal 
increïble. Escoltar-los i aprendre d'ells és la pedagogia de l'oprimit. 

“La Mina és l'habitació dels mals endreços de Barcelona” 

Jaume Botey mira des del balcó de 
casa seva, a l'Hospitalet Foto: JOSEP 
LOSADA ORIOL DURAN. 
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També hi viu, a la Mina. 
No es pot ser mestre des de fora, s'ha de conviure. Si comparteixes la vida sabràs com 
són i si saps com són aprendràs els seus valors i t'ensenyaran com volen aprendre. El 
mestre no ha d'estar damunt d'una tarima. 

Recupera la memòria històrica del Camp de Bóta i de la Mina. 
Sí, i la gent que primer s'avergonyia d'haver estat barraquista ara en parla amb orgull. 
Saben que van ser víctimes d'un sistema que els va marginar i els va posar on no hauria 
d'haver viscut mai ningú. I a sobre treballant com burros. Ara saben que van lluitar per la 
seva dignitat. 
 
On hi havia el Camp de la Bóta ara hi ha el Fòrum. 
I molta gent no ho sap per què el poder sempre va endavant... a millorar, a millorar. I no 
s'adonen, o sí, que esborrant els orígens d'aquesta gent perden la identitat i són molt més 
manipulables. 
 
Com es veu Barcelona des de la perifèria? 
Com una ciutat opressora. Absolutament. Les nostres ciutats estan estructurades totes 
igual. Al centre hi ha el poder, a la primera perifèria hi ha els pobres útils i a la segona 
perifèria, als suburbis, els pobres inútils. Aquest model de construcció social de la ciutat 
respon a un sistema polític, social i religiós. Què passa a la Mina en aquest moment? Que 
som el barri amb el millor mercat de droga de tot Barcelona: la relació qualitat-preu, obert 
les 24 hores del dia, la gent que no té diners en pot comprar sense diners... La smart 
city de Barcelona va treure Can Tunis i la droga es va desplaçar al Raval. Van posar la 
sala de venopunció Baluard, però per la pressió policial s'està buidant perquè no hi ha 
mercat. I què fa la gent? Doncs ve a la Mina. 
 
Ja va bé? Els va molt bé. Els turistes rics que vénen en creuers no es troben xeringues 
pel carrer! Som l'habitació dels mals endreços, tanquen la porta i no es veu. I que bonica 
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que és Barcelona! Però què passa quan un barri està estigmatitzat i és perifèria de dues 
ciutats: de Barcelona i de Sant Adrià? Que tots els merders van cap allà. Per més plans 
de transformació que es facin és una estafa perquè en realitat preparen una habitació dels 
mals endreços. 

 
I el pla per remodelar la Mina? 

Ja s'hi han gastat dos-cents milions d'euros i ho han deixat tot penjat. 
 
Arran de l'assassinat d'un noi gitano més de tres-centes famílies gitanes 
relacionades amb l'agressor han fugit del barri. 

Aquest assassinat i l'amenaça de la llei gitana ha fet que centenars de persones hagin 
fugit per por. Han fugit desenes de criatures, els carreres estan deserts... Hi ha una tensió 
que es mastega. L'educació és impossible, per la por, les màfies... 
 
Tantes famílies? 

Sí, els Pelúos, els Baltasares, els Manolos... És llenguatge de clans. Com que tots són 
cosins de cosins, perquè es casen entre ells, quan hi ha un conflicte entre famílies en el 
problema s'hi veu implicada multitud de gent, que és el que ha passat aquí. És difícil de 
controlar. 
 
Havia passat abans? 

Tant com ara no. Parlem de centenars de persones! 
 
Té solució? 

No ho sé, però aquí hi tenen molta culpa els estaments polítics, que han tolerat que certs 
personatges s'hagin sentit els amos del barri quan no havien d'haver-ho estat mai. 
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 Editorial de Catalunya Cristiana, 13 de març de 2016 

Darrerament han tornat a sortir a la llum diversos casos de pederàstia en escoles 
catalanes religioses i laiques. Alguns d’aquests casos són recents, però la majoria es 
refereixen a fets ocorreguts fa anys. El fet que aquest rebombori mediàtic es produeixi en 
el moment de la prematriculació als centres docents no sembla casual. A diferència de l’ús 
filosòfic i històric del mot, avui la pederàstia es refereix genèricament als abusos sexuals 
d’un adult envers un menor. I tot abús és menyspreable. La prioritat de la Santa Seu és 
atendre les víctimes. Ja Benet XVI en la seva carta als catòlics d’Irlanda (19/03/2010) es 
va referir, entre d’altres temes, a la gran solitud espiritual dels que han patit abusos: cal 
escoltar-los i acollir-los. El 2011 la Congregació per a la Doctrina de la Fe va enviar una 
circular a totes les conferències episcopals sol·licitant el compliment de les indicacions de 
l’avui Papa emèrit. El papa Francesc ha mostrat també sempre la màxima fermesa davant 
dels abusos, ha dictat mesures concretes, s’ha trobat amb algunes víctimes, els ha 

mostrat la seva proximitat i ha creat 
una Comissió Pontifícia per a la 
Tutela de Menors.  Diverses 
institucions eclesiàstiques i civils 
estan redactant protocols per 
combatre els abusos. Fins i tot un 
columnista de L’Osservatore 
Romano ha valorat positivament la 
pel·lícula Spotlight, guardonada 
amb dos Oscars, que narra la 
investigació periodística que va 
destapar abusos a menors en 
l’Església catòlica de Boston. Hi ha 
una nova sensibilitat eclesial davant 

d’un problema que ha provocat molt de dolor i que durant molts anys ha estat silenciat. 

Cal anar també a les causes de la perversió, que sovint són molt complexes. El jesuïta 
Hans Zoliner dirigeix a la Universitat Gregoriana de Roma un centre pioner en la 
prevenció i l’estudi dels casos d’abusos per part del clergat. Els experts diuen que és 
erroni identificar homosexualitat amb pederàstia. Tampoc no és cert reduir la pederastia a 
persones celibatàries (sacerdots, religiosos...) ni tampoc posar en qüestió l’honorabilitat 
d’un centre educatiu per alguns casos deplorables d’abusos que s’hi hagin produït: fa més 
soroll un arbre que cau que cent arbres que creixen.  

D’altra banda, el 90% dels casos d’abusos es donen en el si de les famílies i la majoria no 
transcendeixen. De la mateixa manera que dins del matrimoni hi ha molts casos de 
violacions encobertes, també les relacions de pares amb fills, o de germans grans amb 
petits, o d’oncles i nebots, o fins i tot entre avis i néts, es poden pervertir. La pederastia 
aleshores esdevé la tràgica caricatura d’una relació afectuosa normal. Sorprèn que el 
darrer Sínode sobre la Família no s’hagi ocupat d’aquest tema. Cal acompanyar les 
víctimes i ajudar a guarir espiritualment. I el fet que la tolerància de comportaments 
pederastes hagi de ser zero, no vol dir que no calgui exercir també la misericòrdia envers 
aquells que hi han caigut. Els mitjans de comunicación no podem esdevenir tribunals 
implacables, eludint la presumpció d’innocència, interferint o, fins i tot, anticipant-nos a 
l’acció de la justícia, ni menys encara emetre veredictes sobre temes tan dolorosos que 
estan sub iudice. Cal també un nou tractament de la pederàstia als mass media defugint 
la morbositat que, sovint, no fa més que agreujar el problema. 

Pederàstia 
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Els metges, en alguns casos, demanen als seus pacients que es facin una analítica 
d’orina o de matèries fecals. Malgrat que són considerats materials de rebuig, el circuit 
dels quals desemboca a les clavegueres, contenen informacions importants sobre 
patologies possibles. Els laboratoris d’anàlisis les saben detectar. 

Aquesta situació que afecta el cos humà és extensible a tota creació humana, internet 
n’és una, de gran rellevància en l’actualitat. Si entrem a les clavegueres d’internet podrem 
determinar el grau de salut dels seus usuaris. Com en la salut física, existeixen virus. Per 
contrarestar-los, es creen antivirus, que els eliminen o els mantenen en quarentena. Es 
tracta de condemnar internet? En absolut. N’hi ha prou de recollir les informacions que 
ens són útils. La policia de qualsevol govern sap que hi ha continguts il·legals, perillosos, 
delictius, que circulen amb molta discreció. Detectar-los no resulta fàcil. Cossos 
especialitzats s’ocupen d’aquesta tasca. Com fa segles, els mars de la navegació es 
troben infestats de pirates, que volen assaltar botins substanciosos. La seguretat és un bé 
fràgil i, en aquest 
context, amenaçat. 
La intimitat salta pels 
aires perquè des de 
qualsevol lloc ignorat 
la poden violar i 
obtenir informacions 
privades. Circular per 
internet deixa 
empremtes per tot 
arreu, però només els 
més preparats saben 
com sortejar-les. 
Aquest capítol mereix 
molta atenció perquè 
afecta el nucli dur de les possibilitats d’internet. 

Existeixen altres intervencions de rang menor, però no de menor importància. A través 
d’elles es pot detectar l’estat de salut de grans capes de la població. No es tracta de grups 
organitzats, de màfies operatives, sinó de persones normals i corrents que aboquen els 
seus excrements a les clavegueres d’internet. Les xarxes socials, els comentaris de les 
notícies als diaris, els blocs personals... serveixen per insultar, propagar difamacions, 
mentir sense escrúpols, mostrar indignació sense límits, aixecar sospites, atacar 
adversaris, destrossar l’honor personal. Tot s’hi val. El carnet d’identitat d’aquests usuaris 
s’amaga darrere l’anonimat o darrere d’una personalitat falsa. Aquests mateixos circuits 
són utilitzats de manera festiva, divertida, cultural, per moltes persones, però no sempre 
resulta fàcil discernir-ne la validesa i l’ètica dels continguts. 

Una anàlisi de l’orina i de les matèries fecals virtuals permet observar que existeix un 
alt grau de contaminació mediàtica que enfosqueix la veritat, la recerca del bé, el diàleg 
atent i respectuós, la convivència. Es busca fer mal, desqualificar, destrossar la fama... En 
alguns casos, com a resultat de frustracions personals. En altres, com a objectiu de 
campanyes, dissenyades i programades, per nuclis de poder. La importància del vuitè 
manament («No aixecaràs fals testimoni ni mentiràs») s’ageganta davant de les noves 
tecnologies perquè, una vegada efectuat el perjudici, la reparació resulta gairebé 
impossible. 

Lluís Serra Llansana 

Les clavegueres d’internet 
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A les guerres o a les escaramusses militars, es llancen bombes sobre objectius 
estratègics. Passa que no sempre s’encerta o que la destrossa arriba molt més enllà de la 
diana prevista. Les notícies, en aquest cas, afirmen que s’han produït víctimes entre la 
població civil (nens, famílies, ancians...). Els responsables potser lamenten sense 
convicció les morts produïdes, però les consideren «danys col·laterals». És a dir, un preu 
inevitable per a  conseguir els fins. 

L’ús mediàtic que s’ha fet dels presumptes casos d’abusos sexuals, especialment en 
un centre educatiu, apuntava potser a un objectiu estratègic, però els danys col·laterals 
han estat evidents. Informar la societat sobre abusos infantils, sempre que la veritat sigui 

el primer que es busca 
i sempre que no es 
generi una justícia 
paral·lela, és una 
tasca noble i digna 
d’encomi. Però cal fer-
ho amb intel·ligència i 
mesura per no produir 
noves víctimes. 
L’educació requereix 
confiança. Destruir-la 
no és millorar la 
situació. Una mare 
escriu en una carta als 

lectors de La Vanguardia: «Ja fa uns dies que va començar el nostre calvari, el d’uns 
pares que porten la seva filla al col·legi Maristes Sants-Les Corts. Els primers anys 
d’escola la nostra filla era absolutament feliç, i nosaltres estàvem immensament contents 
de veure-la créixer, aprendre i desenvolupar-se com ho feia, i en això hi tenia molt a veure 
tot el seu entorn escolar. Però tot va canviar, ens vam veure absorbits per una espiral de 
notícies que no ens podíem creure i vam haver d’empassar-nos-en de molt amargues, 
l’endemà de cada notícia, quan deixàvem la nostra filla a l’escola.» La seva proposta final 
és clara: «El que necessitem és l’ajuda de tothom perquè fets com aquests no es tornin a 
produir, i que es prenguin totes les mesures necessàries. Però no ens agradaria haver de 
pagar per allò que altres han fet malament, molt malament.» Una altra mare, periodista, 
escriu una altra carta en el mateix rotatiu: «Anar a la porta de l’escola cada dia durant una 
setmana per assetjar-hi pares, alumnes i professors és més propi dels paparazzi.» 
Malgrat tot, conclou: «He pogut comprovar que Maristes va més enllà d’ensenyar 
coneixements, promou valors. Quan ens va tocar triar col·legi per als nostres fills no vam 
tenir cap dubte, i continuem sense tenir-ne.» L’objectiu es concreta a guarir les víctimes, 
però el tsunami mediàtic, tal com s’ha portat, ha fet mal a molts menors d’edat i als seus 
pares. Sense oblidar les professores i els professors que cada any donen el millor d’ells 
per a l’educació dels nens i dels joves. 

Crear consciència i empoderar els alumnes és un objectiu clar. Sense pors ni recels. 
Tal com va passar al col·legi d’infantil i primària quan els alumnes, pares, professors i 
institució, de manera coordinada van resoldre de manera efectiva i participativa el conflicte 
d’un monitor en pràctiques. Com és possible que la solució modèlica a aquest problema 
hagi estat presentada de manera negativa i distorsionada? Crear noves víctimes no 
guareix les existents. 

Lluís Serra Llansana 

Efecte mediàtic: noves víctimes 
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Que “Spotlight” de Thomas McCarthy alcance los premios a la mejor película y el mejor 
guion original supone colocar nuevamente la denuncia de la pederastia en el centro de la 
crítica a la iglesia. El film, extraordinariamente bien narrado, es en primera instancia un 
elogio al periodismo de investigación y su tarea en la búsqueda de la verdad. En el centro 
de la denuncia se sitúan los mecanismos de ocultamiento, que en defensa de su imagen, 
realizó la iglesia de Boston en connivencia con una sociedad que defendía su status quo. 
 
Para los católicos, lo más doloroso de los hechos que presenta Spotlight es el abandono 
de Evangelio, que defiende la atención preferente a las 
víctimas, frente a los intereses de una institución que se 
protege a sí misma. Es cierto que los protagonistas ocultos de 
la pederastia se sitúan preferentemente en el entorno familiar 
de las víctimas. También es cierto que es una manipulación 
informativa, que no es de recibo, endosar a los creyentes y al 
mismo Dios la pederastia. Pero la película muestra con 
objetividad la pesquisa, llena de obstáculos y encubridores, 
de unos periodistas que tratan de denunciar la situación de 
las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. 
 
Ante Spotlight y su repercusión social, lo urgente para los 
creyentes, es reconocer en qué medida, puede haber formas 
de funcionar de la iglesia que retienen el Evangelio. Por qué 
dónde se espera la bondad y la acogida se cobija el mal y la 
santidad y el pecado crecen juntos. Spotlight puede ser usada 
como arma arrojadiza contra la iglesia pero también recuerda las palabras de Jesús 
“guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que 
no haya de ser descubierto ni oculto que no haya de saberse” (Lc 12, 1-2). 
 
http://blogs.periodistadigital.com/cine-espiritual.php/2016/02/29/p381090#more381090 

Peio Sánchez: “Spotlight” 
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Boston va passar de ser l’epicentre de l’escàndol dels abusos a ser la punta de 
llança en la seva lluita 
 
Joan Piñol  
Redacció | Catalunya Cristiana, 13 març 2016 
 
Spotlight, la pel·lícula que explica la investigación del diari Boston Globe sobre els abusos 
sexuals a menors comesos per sacerdots a Boston, ha guanyat l’Oscar al millor film i al 
millor guió. Els premis han tornat a posar a la primera plana de l’actualitat els abusos 
comesos als Estats Units i destapats entre finals dels anys 90 i el 2002. 

L’Església ha reaccionat elogiant la pel·lícula tot i que ha insistit que la situació ha canviat 

molt des de llavors. Hans Zollner, sacerdot i membre de la Comissió papal de protecció de 

menors, ha explicat que hi ha un gran apreci per la pel·lícula entre els bisbes i preveres. 
«És una invitació molt forta que l’Església sigui transparent i justa, perquè no torni a pasar 
mai més», resumeix. Mons. Charles Scicluna, arquebisbe de Malta i expromotor de 
Justícia del Vaticà (una mena de fiscal), ha estat molt més diàfan: «Tots els cardenals i 

bisbes haurien de mirar Spotlight, per entendre 
que allò que salvarà l’Església és la transparencia 
i no pas l’omertà.» El crític cinematogràfic i capellà 
de Barcelona, Mn. Peio Sánchez, la considera «un 
elogi al periodisme d’investigació» i conclou: «La 
pel·lícula mostra amb objectivitat la recerca, plena 
d’obstacles, d’uns professionals que tracten de 
denunciar la situació de les víctimes.» 

Fins i tot L’Osservatore Romano va elogiar-la 
deixant clar que no es tracta d’un film «anticatòlic» 
tot i que lamenta que «no es dóna espai a la lluita 
tenaç que Joseph Ratzinger, com a prefecte de la 
Doctrina de la Fe i com a Papa, va dur a terme 
contra la pedofilia ». Una de els reaccions més 
esperades era la de l’arquebisbe Joseph Kurtz, 
president de la conferència episcopal dels Estats 
Units, que va expressar en un comunicat que els 
mitjans «van ser una de les majors forces que 
empenyien l’Església a respondre de la manera 
que fins aquell moment havia estat incapaç de fer i 
gràcies a periodistes com els de Spotlight ara 
estem millor». 

 

La tasca d’O’Malley 

Spotlight tracta una cara dels abusos. Mentre el 
film se centra en la investigació periodística, convé 
conèixer també com ha reaccionat l’Església des 

de llavors. Precisament l’arxidiòcesi de Boston, epicentre de l’escàndol i objecte de la 
pel·lícula, és on més s’ha treballat per combatre la xacra dels abusos. Boston, amb dos 
milions de catòlics i gairebé dos mil sacerdots, l’any 2002 era el paradigma del catolicisme 

L’altra cara de «Spotlight» 



  
 

    12 | 25 

nord-americà de marca irlandesa. Les famílies emigrades de l’illa, juntament amb els 
immigrants italians, havien fet de la capital de Massachusetts la ciutat més catòlica del 
país. L’escàndol destapat per Spotlight a les pàgines del principal diari de la ciutat van 
convertir la ciutat dels McConnor, els O’Leary i els Sabatini en la «zona zero» de la 
pederàstia eclesial. El llavors arquebisbe, el cardenal Bernard Francis Law, que dirigia la 
diòcesi des del 1984, va ser acusat de canviar de parròquia els sacerdots acusats i de 
tapar els casos. El Vaticà va acabar per destituir-lo el desembre del 2002 tot i que només 
tenia 71 anys (l’edat de jubilació és als 75). El substitut va ser el caputxí Sean O’Malley, 
un jove bisbe de 59 anys que ja s’havia enfrontat a casos de pederàstia en dues diòcesis. 

El caputxí es va convertir en la punta de llança de la lluita de l’Església contra la 
pederastia i contra la seva pròpia trajectòria d’afrontar-la. Ja en la missa de presa de 
possessió va demanar perdó i es va expresar d’una manera que fins mai llavors cap bisbe 
havia fet: «Tota la comunitat católica se sent avergonyida i angoixada per la nostra 
incapacitat per afrontar aquests crims.» Fins a quatre vegades va demanar perdó en 
aquella homilia. Va començar el que el mateix O’Malley va qualificar de «llarg ritu 
penitencial». El nou arquebisbe va publicar la llista completa de sacerdots abusadors, va 
iniciar desenes de procediments per retornar a l’estat laïcal els culpables, va desplegar 
una auditoria íntegra de la diòcesi i va reunir-se amb les víctimes. No només es tractava 

de tolerància zero sinó també de transparencia i de demanar perdó. 

La tasca del nou arquebisbe venia precedida per la seva feina com a «apagafocs» a dues 
diòcesis on havia estat bisbe anteriorment, Fall River i Palm Beach, que havien estat 
colpejades pels abusos. Fall River està considerada com la primera diòcesi en què es va 
aplicar la política de tolerància zero. A Palm Beach va substituir a principis del 2002 el 
bisbe Anthony O’Connell, expulsat pel Vaticà després que ell mateix confessés que havia 
abusat de tres seminaristes. O’Malley va ser rebut amb un cert recel a Boston però ara és 
un dels bisbes més ben valorats del país. El 2007 el papa Benet XVI el va elevar al 
cardenalat i al conclave del 2013 va sonar com a papable. 

La Conferència Episcopal dels Estats Units va establir que cada diòcesi havia de passar 
una inspecció i que cada any havien de publicar un informe per retre comptes. El cardenal 
Ratzinger, llavors prefecte de la Congregació de la Doctrina de la Fe, va impulsar una 
comissió mixta entre el Vaticà i els bisbes nord-americans per revisar les normes relatives 
als abusos. El 2005 els bisbes van aprovar les noves lleis i van constituir una comissió 
específica per treballar-hi. També van acordar que es realitzaria una inspecció a tots els 
seminaris del país i que es realitzarien proves psicològiques als seminaristes. 
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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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Donem gràcies a Déu pel do de la fraternitat I pel bon dia que ens va donar el dissabte 
passat.  El recés - convivència va estar carregat d’entusiasme. Els nostres joves preguen, 
canten, juguen i mengen de valent. Érem gairebé set nacionalitats, però l’ambient és 
d’unitat, de respecte, de fraternitat.  El tema treballat era la misericòrdia, però jo dono 
gràcies a Déu pel do de la fraternitat. 
 

QUARESMA 2016 
Trobada – recés – convivència 

Unió de Religiosos de Catalunya ● Curs 2013-2014 
Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

TEMA Les obres de misericòrdia 
 JUBILEU DE LA MISERICÒRDIA 

Animen  Isabel Varela, Patricia Vázquez, Verónica Gutièrrez, Mª Dolors Mejía Pacheco i Félix 
Chirinos 

Data 5 de març de 2015, dissabte 

Hora De 11 del matí fins després de dinar 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 

Casal La Verna | Noviciat, 1, 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 

Participants Participants al Curs Sistemàtic de Formació Inicial i mestres de noviciat 

Horari 10:30 Pregària  

11:30 Reflexió-treball en grups sobre les obres de misericòrdia 

12:30 Descans 

13:00 Eucaristia 

14:00 dinar de germanor 

Recès de Quaresma sobre les obres de misericòrdia 

 

CEVRE 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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ANA JIMÉNEZ 
Els caputxins Joan Botam (esq.)iEnric Castells, a lamateixa sala d’actes on es va crear l’SDEUB el 1966 

 
Un llibre de Clara Fons rememora la tancada d’estudiants i intel∙lectuals de fa 50 
anys 
 
JOSEP PLAYÀ MASET Barcelona | La Vanguardia, 6 de març de 2016 
 
El pare Basili de Rubí, un home savi, que havia estat un dels impulsorsdeFranciscàlia, 
institució cultural creada a Barcelona el 1949 pels caputxins, va comentar, el matí del 
dimecres 9 de març del 1966, davant d’altres frares a la porteria del convent de Sarrià: 
“Avui hi haurà gresca aquí”. Sabia que aquella tarda a la sala d’actes dels Caputxins 
s’havia de fer l’assemblea constituent del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 
Universitat de Barcelona (SDEUB).Els estudiants 
buscaven un lloc segur per reunir se i el pare Jordi 
Llimona els hi ho va proposar. Dues noies, la Mariona 
Petit i la Margarida Obiols, es van encarregar de 
demanar el permís a fra Ferran Aguiló, responsable de 
la sala d’actes, que no va dubtaracedir el local. A les 
quatre de la tarda començava la reunió d’unes 550 
persones entre estudiants i intel∙lectuals. Cap a les 
cinc de la tarda la policía rodejava el convent i n’ordenava el desallotjament. Les 
condicions imposades pel comissari Vicente Juan Creix no van ser acceptades pels 
reunits. El degà dels arquitectes Antoni de Moragas, en nom dels assistents, va comunicar 
al pare Salvador de les Borges, provincial dels Caputxins que aquells diez es trobava de 
visita al convent, que “amb les condicions que l’autoritat governativa ens imposa no és 

La Caputxinada: acte d’acollida 

El pare Ricard d’Olot 
es va posar al peu de 
l’escala i va impedir el 
pas de la policia cap el 
segon pis del convent 
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just, ni honrós, d’abandonar la sala”. La resposta del provincial va ser immediata: “Des 
d’aquest moment, vostès, estudiants i invitats, són hostes d’aquesta casa”. Començava 
així la Caputxinada, que va durar tres dies. Aquests detalls formen part del llibre de Clara 
Fons i Duocastella, sociòloga, amb el títol de La Caputxinada. Frares compromisos amb el 
país i la llibertat (Ed. Mediterrània). L’autora ha anat a buscar el testimoni dels Caputxins 
que encara són vius i ha rastrejat en l’arxiu de documents i cartes que van recollir 
aleshores els mateixos frares i n’ha pogut explicar la visió des de dins. 
 

Aquella assemblea convertida en 
una tancada va ser tota una 
sorpresa per als caputxins. Per 
exemple per a fra Pere Rossell, 
responsible de la farmaciola, aqui 
les noies li van demanar cotó i 
gases, sense que entengués 
massa per què havien de servir. El 
pare Esteve de la Garriga, a prop 
dels 80 anys, es va enfadar perquè 
li havien pres el seu lloc al 
menjador. Fra Antoni Llena va cedir 
la seva cel∙la al pintor Antoni 
Tàpies, i fra Josep M. Cabanes, a 
Salvador Espriu. Ells dormiren al 
passadís. Fra Ferran Aguiló va 
sortir al vespre per tranquil∙litzar 
alguns pares. El divendres, a l’hora 
del consell de ministres del Pardo, 
la policía va entrar al convent 
destrossant la porta de la sala 
d’actes a cops de destral. Van 
identificar i requisar els carnets de 
435 estudiants (77 eren noies) i van 
detenir 30 intel∙lectuals. Només van 
deixar lliures mossèn Ricard 

Pedrals i un jesuïta. El comissari Creix volia accedir al segon pis del convent quan el pare 
Ricard d’Olot, “gran, alt i ferm, barba blanca i molt més de dretes que d’esquerres”, li barrà 
el pas.I els policies no es van atrevir. 
Durant l’acte de presentació del llibre als Caputxins de Sarrià, el pare Enric Castells 
recordava el dinar posterior al desallotjament: “De cop i volta vam tenir una sensació de 
buit”. Per ells no havia estat un acte polític sinó d’acolliment, un acte de fraternitat 
caputxina, com recorda encara amb lucidesa el pare Joan Botam, de 89 anys, llavors 
Salvador de les Borges. 

El convent de Sarrià existeix des del segle XVI 
Els caputxins arriben a Espanya el 1578 i edifiquen el primer convent al Desert de 
Sarrià, sota l’advocació de santa Eulàlia. L’abandonen el 
1835 arran de la Desamortització i hi tornen el 1887 edificant l’actual 
convent. Saquejat i cremat el 1936, es va reedificar el 1942. Actualment hi viuen una 
quinzena de caputxins. Té una biblioteca, arxiu, museu etnogràfic i infermeria 
provincial. En un local adjunt acull des de fa 15 anys l’associació Cedre, dedicada a la 
inserció de joves procedents de centres penitenciaris. 
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El Fundador del Club de fútbol Celtic Glasgow llegará a las pantallas 

(02/03/2016: Escocia) La historia del hermano marista irlandés que fundó el Club de fútbol 
Celtic de Glasgow se llevará a las pantallas. 

El servicio de noticias online Catholicireland.net reveló en un artículo que British Film 
Institute respalda la creación de una importante película sobre Andrew Kerins, conocido 

por su nombre religioso como 
Hermano Walfrid y sobre la 
comunidad irlandesa de su tiempo 
residente en Escocia. 

“El Hermano Walfrid y la zona este de 
Glasgow ocupan un lugar céntrico en 
la historia”, declaró el novelista 
escocés galardonado Andrew 
O'Hagan, que está trabajando en el 
guión al haber sido seleccionado por el 
director de la película, Peter Mullan. 

“Sin entrar en detalles, el film relata la 
historia de una familia irlandesa de la 
zona Saltmarket en tiempos de la 
creación del club” y se añade “Es la 

historia de los miembros de la iglesia, del clero local y de la comunidad de inmigrantes 
irlandeses que comienzan a organizarse social y políticamente y que nunca ha sido 
contada”. 

La película abarcará los 40 años que hay entre la llegada a Glasgow, en 1846, de los 
primeros sobrevivientes de la hambruna irlandesa hasta 1887, fecha en la que el H. 
Walfrid creó el club de fútbol Celtic FC. 

También narrará cómo crearon una comunidad en la ciudad en torno a las parroquias 
católicas irlandesas. 

“Este equipo creado por los hermanos maristas alcanzaría éxitos europeos, pero, para mí, 
ese período de 40 años nunca se ha documentado de forma satisfactoria”, manifestó 
Andrew. 

El H. Walfrid era oriundo de Ballymote, Condado de Sligo, y se unió a los maristas en 
1864. Se preparó para la enseñanza y fue director del Colegio Sagrado Corazón de 
Glasgow. 

En 1888 fundó el Club de fútbol para recaudar fondos destinados a los pobres de la zona 
este de Glasgow. 

Cuando fue enviado a la zona este de Londres, en 1893, organizó partidos de fútbol para 
recaudar fondos y crear una organización caritativa denominada “The Poor Children’s 
Dinner Table” (La mesa de comedor de los niños pobres)”. 

El H. Walfrid murió el 17 de abril de 1915, a la edad de 74 años, en Dumfries, Escocia. 

“Esta es una historia sobre la autoestima, es una película austera sobre cómo triunfar en 
tiempos difíciles por lo que, en cierto modo, no podía ser de mayor actualidad” afirmó 
Andrew. 

Vegeu: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3884 

Es prepara una pel·lícula sobre un germà marista irlandès 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3884.jpg
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ECOLOGIA INTEGRAL • Francesc Riu i Rovira del Villar 

Carta del PAPA FRANCESC 

Es tracta d'una publicació molt original, tant per la finalitat que es proposa com pel 
disseny: una adaptació del text de l'encíclica Laudato si' perquè sigui de fàcil 
lectura i objecte de debat per part dels joves. Ningú no ha tingut la gosadía de fer 
una cosa semblant.  

Aquest llibre serà presentat públicament després de Pasqua, a Barcelona (5 d'abril), 
Sevilla (6 d'abril) i Madrid (13 d'abril), en actes que seran presidits pels arquebisbes 
de les diòcesis respectives. El Pròleg ha estat redactat pel nostre bisbe Joan Josep 
Omella. 

Dimarts dia 5, a l'Aula Magna de la Facultat de Teologia de Catalunya. 

 

 

FILLES DE LA CARITAT PROPOSA MIRAR "CARA A CARA" LES 

DONES QUE HAN VISCUT LA MARGINACIÓ 
 

(Filles de la Caritat) Amb el títol 'Jo també tinc 
veu, ho veus?', una mostra fotogràfica associa la 
veu i la imatge de dones ateses a Llar de Pau de 
Filles de la Caritat Fundació Social. Es podrà 
visitar fins diumenge a l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat, que ha presentat l'exposició en el 
marc del Dia de la Dona. 

“Aquesta mostra ha estat exposada un temps a 
Llar de Pau, i ara surt per primer cop per a ser 
exposada a la Casa de Cultura de l’Ajuntament 
d’Olesa, volem aconseguir que aquesta 
exposició es divulgui per així acostar dos mons 

Cursos, actes, activitats i formació 

http://www.llardepau.org/
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diferents, el món de la marginació i l'integrat i compacte, el món de la inseguretat i el de la 
seguretat”, expliquen des de Llar de Pau. 

La mostra està composada per fotografies que van acompanyades amb poesies escrites 
per les dones retratades. Aquestes imatges, unides a les paraules dels seus poemes, 
apropen quina és la seva realitat. Es posa cara, nom i veu a persones que han 
sobreviscut a situacions molt complicades i que lluiten per tornar a tenir il·lusions i una 
vida digna. Les protagonistes han perdut part o la totalitat dels elements que les 
sostenen. Vides trencades, sovint plenes de pèrdues, de consums, de dificultats, de 
soledat. 

Les fotografies situen al visitant en un pla d’igualtat, donen la possibilitat de tenir un “cara 
a cara” amb una realitat que hi ha a Catalunya, una realitat que és propera, desconeguda i 
sovint rebutjada. És un món invisible habitat per persones amb identitat pròpia, amb 
història, amb il·lusions, amb cara, nom i veu.  

L’exposició es podrà visitar fins al 13 de març a la Casa de Cultura (carrer Salvador 
Casas, 26, Olesa de Montserrat), de dilluns a dissabte de 10.00h a 13.00h i de 17.00h a 
21.00; diumenges, festius i vigílies de festius de 12.00h a 14.00h i de 17.00h a 20.00h. 

Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/filles-caritat-proposa-mirar-cara-cara-dones-
marginacio 
 
 

PEL·LÍCULA: POVEDA 

 

2016. Espanya. 110 minuts. 
Direcció: Pablo Moreno. 

Interprets: Raúl Escudero, Elena Furiase, Miguel Berlanga, Silvia García, Fran Calvo. 

Argument: Història de Pedro Poveda, un sacerdot que va obrir camins en el camp 
educatiu i en defensa dels drets de les dones. Després d'exercir la seva tasca sacerdotal 
a les marginals barriades de les coves de Guadix, Granada, i posar en marxa diverses 
iniciatives socials i educatives, Poveda marxa a Covadonga, Astúries. Des d'allà s'inicia 
un nou moviment impulsat per dones joves, origen de la Institució Teresiana. 

Web: http://www.povedalapelicula.com/ 

 

Vegeu: ElPuntAvui cinema 

http://www.povedalapelicula.com/
http://d2cuqn1adi18n6.cloudfront.net/imgpelis/05/15/0515065/alta/0515065_FOTO_POVEDA-fotograma.jpg
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La renovació de la vida religiosa 
implica el compromís a fons en el 
seguiment de Crist. Això significa 
connectar amb la seva dimensió 
profètica i eclesial. Ambdós temes són 
recurrents en les homilies i discursos 
del papa Francesc. Publiquem en 
aquest número la conferència de 
Mons. José Rodríguez Carballo, 
OFM, arquebisbe secretari de la 
Congregació per als Instituts de Vida 
Consagrada i les Societats de Vida 
Apostòlica (CIVCSVA), sobre la 
dimensió profètica de la vida 
consagrada. L’autor beu en les fonts 

bíbliques i projecta aquesta il·luminació sobre la realitat actual en cinc flaixos molts 
suggerents: la primacia de Déu, la seva tendresa, la joia, la comunió i la novetat. 

La Unió de Religiosos de Catalunya (URC), en el context de l’Any de la Vida Consagrada, 
volgué commemorar de manera significativa els 50 anys de l’aprovació del document 
Perfectae Caritatis per l’assemblea plenària del Concili Vaticà II, que tingué lloc el 28 
d’octubre de 1955. Amb aquest motiu, s’invità Mons. José Rodríguez Carballo a participar 
en un acte acadèmic el 29 d’octubre de 2016, organitzat conjuntament amb la Facultat de 
Teologia de Catalunya. L’escenari fou l’Aula Magna de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, 
plena de gom a gom La conferència de Mons. José Rodríguez Carballo fou precedida per 
la salutació del P. Màxim Muñoz, claretià i president de l’URC, que situà l’acte en el 
programa anual farcit d’activitats de relleu. El cardenal Lluís Martínez Sistach, Gran 
Canceller de l’Ateneu Universitari, efectuà la cloenda de l’acte. Els tres textos es recullen 
en aquesta publicació. 

Aquest recull no pretén reduir-se a la memòria, sinó, a través de la seva lectura, impulsar 
el desafiament de viure en fidelitat i plenitud el do profètic de la vida consagrada. Es tracta 
de realitzar aquí i avui el desig també del papa Francesc que les religioses i els religiosos 
despertin el món. Profetes, dominats per la passió per Déu i passió per la humanitat. 
Només serà possible si l’Esperit batega en els seu cor i si posen totes les seves energies 
al servei del Regne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nova publicació de la col·lecció URC 

En aquests en prou feines tres primerss 
mesos de l’any 2016, la col·lecció URC 
de l’Editorial Claret s’ha vist enriquida 
amb tres nous números. El núm. 5: 
“Identitat i missió del religiós germà en 
l’Església”. El núm. 6: “Contempleu”. 
Ara posem a l’abast dels notres lectors 
la conferencia de Mons. José Rodríguez 
Carballo “La dimensión profética de la 
vida consagrada”, pronunciada l’Aula 
Magna de l’Ateneu Universitari Sant 
Pacià, amb motiu dels 50 anys del 
document “Perfectae Caritatis”. 
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EVANGELI FILM 
 

5a Setmana 13 de març 
 

Jn 8, 1-11 
 

Temps d’acceptació 

 
 

Aquell de vosaltres que no tingui 
cap pecat, que comenci a tirar 

pedres. 
 
 

1 Jesús se n'anà a la muntanya de les 
Oliveres. 2 Però de bon matí es va 

presentar de nou al temple. Tot el 
poble acudia cap a ell. S'assegué i 

començà a instruir-los. 3 Llavors els 
mestres de la Llei i els fariseus li van 
portar una dona que havia estat 

sorpresa en el moment de cometre 
adulteri. La posaren allà al mig, 4 i li 

digueren: 
--Mestre, aquesta dona ha estat 
sorpresa en el moment de cometre 

adulteri. 5 Moisès en la Llei ens 
ordenà d'apedregar aquestes dones. I 

tu, què hi dius? 
6 Li feien aquesta pregunta amb 
malícia per tenir de què acusar-lo. 

Però Jesús es va ajupir i començà a 
escriure a terra amb el dit. 7 Ells 

continuaven insistint en la pregunta. 
Llavors Jesús es va posar dret i els 
digué: 

--Aquell de vosaltres que no tingui 
pecat, que tiri la primera pedra. 

8 Després es tornà a ajupir i continuà 
escrivint a terra. 9 Ells, en sentir això, 

s'anaren retirant l'un darrere l'altre, 
començant pels més vells. Jesús es va 
quedar sol, i la dona encara era allà al 

mig. 10 Jesús es posà dret i li digué: 
--Dona, on són? ¿Ningú no t'ha 

condemnat? 
11 Ella va respondre: 
--Ningú, Senyor. 

Jesús digué: 
--Jo tampoc no et condemno. Vés-

te'n, i d'ara endavant no pequis més. 

 

UP 
 
(Pete Docter i Bob Peterson.) EUA 2009) presenta la 
història d'un avi rondinaire que acull un nen de 8 
anys amb dificultats per relacionar-se amb els demés 
i junts, emprenen una gran aventura. Una pel·lícula 
meravellosa, un càntic a la bondat. 

 

 

Jubileu de la Misericòrdia 
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Jesús Renau. catalunyareligio.cat 

Feliços vosaltres quan, per causa meva, us insultaran, us perseguiran i escamparan 
contra vosaltres tota mena de calúmnies! Alegreu-vos-en i celebreu-ho! També així van 
perseguir els profetes que us han precedit. 

Ho havia llegit en un llibre antic que estava 

mig amagat en un estant antic en una 

biblioteca molt antiga. Aquelles paraules el 

van impressionar i li va costar molt retrobar 

el llibre. Però aquell savi mai es 

desanimava en la recerca del que l’havia 

impressionat. I, per fi, aquell matí de dijous 

va retrobar el llibre antic i l’escrit. 

 

Comença a llegir després de posar-se les 

ulleres de vista cansada i mentre ho fa es 

va dient a si mateix: Aquesta és una 

qüestió de gran actualitat, de rabiosa 

actualitat. Són els deu manaments o deu 

reflexions sobre la virtut de la misericòrdia. 

 

1.-Obertura a la realitat. Estar assabentat; 

ulls oberts. Res de tancament sobre un mateix. 
 

2.-Deixar-se impactar pels que pateixen. No resistir als impactes. 
 

3.-No donar-los l'esquena. Quina temptació, la de girar la cara! 
 

4.-Superació del pessimisme. “No hi ha res a fer”: absurda excusa que provoca i justifica 

la inacció. 
 

5.-Respondre personalment i socialment en l’àmbit de la proximitat: família, amistats, 

barri, parròquia... 
 

6.-També de cara als que són lluny. Són persones, fills i filles de Déu amb els mateixos 

drets humans. 
 

7.-Tenir esperança. És possible anar canviant la societat. 
 

8.-Creure que petites coses són importants. I tant! Si no comencem per elles, no hi ha 

garantia. 
 

9.-Canviarem la societat des de baix. A dalt es defensen les posicions. 
 

10.-Moure'ns en el dinamisme de Déu. El dinamisme de Déu ens crida a sumar el nostre 

esforç i modesta aportació. 

 

No et pensis que la misericòrdia és una actitud, una virtut que no cal treballar. Hem de 

treballar-la: pregant, actuant, amb altres, i amb molta, sí, molta fe 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/visio-positiva/10-manaments-misericordia-203040 

Els 10 manaments de la misericòrdia 

http://catalunyareligio.cat/
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El funcionament de les comissions de garanties d’escolarització. Algunes 
observacions 
Les circumstàncies que caracteritzen el proper procés de preinscripció poden comportar 
que l’actuació de les comissions de garanties esdevingui cabdal. Així ho considerem 
després de constatar la davallada d’alumnat, accentuada en determinades poblacions, i 
l’actuació d’alguns ajuntaments o determinades forces polítiques que, ignorant 

l’ordenament jurídic, decideixen 
que qui ha de patir les 
conseqüències de la manca 
d’alumnat és exclusivament el 
sector concertat, menyspreant la 
realitat del Servei d’Educació de 
Catalunya. 
Podríem concloure que és 
possible que algunes comissions 
volguessin actuar adjudicant-se 
funcions que no els pertoquen. 
Per exemple, aquests òrgans no 
es poden convertir en la seu d’un 
mercadeig de places escolars, 
ignorant la voluntat de les famílies 
que optaran per un projecte 
educatiu concret explicitant-ho en 
una sol·licitud de plaça, en 
l’exercici d’un dret d’elecció que 
cap òrgan administratiu pot suplir. 
Recordem que les funcions dels 
òrgans de garanties del procés 
d’admissió estan regulades per 
llei (LOE, art. 86.2) i són tres: 
supervisar el procés d’admissió 
d’alumnes, el compliment de les 
normes que el regulen i, 
potestativament, proposar a les 
administracions educatives les 

mesures que considerin adients. 
No poden, per tant, decidir l’aplicació de mesures i, molt menys, actuar contravenint la 
normativa vigent en la matèria. Tampoc no poden actuar en perjudici de les atribucions 
que legalment ostenten les titularitats dels centres concertats o, en el seu cas, els consells 
escolars. 
Us adjuntem quatre documents. Els tres primers (1, 2 i 3) són el resum de la normativa 
d’aplicació en els processos d’admissió i del funcionament dels òrgans de garanties. El 
quart recull alguna casuística concreta pel que fa a la composició i a l’oferta de places en 
el cas que no s’hagi pogut atendre la demanda en primera opció. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 589 / 7.03.2016 
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Pretenem oferir una ajuda i servir com a referència als representants del sector. Per això 
us demanem que els feu arribar tant als representants de pares i mares com de 
treballadors del nostre sector en les comissions de garanties. 
I una darrera qüestió: si tinguéssiu notícia d’actuacions presumiblement contràries a la 
normativa, la reacció més adient és oposar-s’hi i, si s’escau, impugnar l’actuació concreta, 
fent-ho constar en acta, i comunicar-les a la FECC, per tal que puguem actuar en 
conseqüència. 
La col·laboració de tots ha de servir perquè aquests òrgans de garanties desenvolupin 
correctament la seva funció, sense perjudici del que legítimament correspon a les 
titularitats dels centres concertats o a les direccions dels centres públics. 
 
Estem en campanya 
L’ús intel·ligent de les TIC 
Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) s’han integrat a les nostres vides. 
La utilització de les TIC per part dels infants i dels joves és una realitat que neix del seu 
entorn social, que s’estén a l’escola i arriba al domicili familiar en què els pares i mares, 
molt sovint, es troben en una situació de franc desavantatge per fer front als nous reptes 
que se’ls presenten. No obstant això, els fills i filles es poden considerar ‘nadius digitals’ i 
la utilització de l’ordinador i altres mitjans com ara el mòbil, els videojocs o les càmeres 
digitals formen part de la seva vida quotidiana. 
A les Escoles Cristianes de Catalunya s’impulsa i contribueix a la integració de les 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tot afavorint el canvi de cultura necessari 
per tal d’estimular la introducció d’aquest nou paradigma educatiu. I procuren que els 
alumnes assoleixin capacitats per continuar aprenent al llarg de la vida per utilitzar la 
informació emmagatzemada digitalment i recombinar-la de manera que pugui generar 

coneixements adequats a cada 
objectiu plantejat i que puguin 
obtenir la capacitat per 
aprendre i pensar de manera 
autònoma, la personalització 
necessària dels processos 
educatius i el perill de les 
noves formes d’exclusió social. 
La responsabilitat per 
desenvolupar una actitud 
responsable davant de les TIC 
comença en la família, que és 
on s’han d’aprendre 
conductes, pautes de 
comportament i formes de 
reaccionar davant situacions 
conflictives. Aquesta tasca 
educativa té la seva continuïtat 
a l’escola, on esdevé un 

important element de referència en els processos d’ensenyament i aprenentatge. 
Per a les famílies és molt important conèixer quins són els projectes de l’escola 
relacionats amb les noves tecnologies, la manera d’utilitzar-les i de controlar-les, les 
pautes de conducta que es donen, el seu ús com a eina pedagògica i instrumental... 
Us convidem a veure el vídeo relacionat amb aquesta qüestió, explicat pel col·laborador 
de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Juanjo Fernández, que us pot ajudar en la 
cerca d’una escola de qualitat i adient a les vostres conviccions, també pel que fa a l’ús de 
les noves tecnologies. 



  
 

    25 | 25 

 
 

 
Aquesta setmana no s’emetrà el programa “Signes dels temps”. Diumenge 13 
de març al matí, TV3 oferirà en directe la cursa de la Marató de Barcelona. 
 
  

 
 
 
 
 

    MARÇ | 2016 

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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