
  
 

 
 

 

 
74 assemblea de l’URC: una trobada en profunditat 
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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 

 

 
 

 

Jesús es fa present en l’Eucaristia de tres maneres: en la 
Paraula, en el Cos i la Sang, i en la Comunitat. Aquesta, 
formada per les persones participants a la 74 assemblea 
general de l’URC, s’apleguen a la capella del seminari 
conciliar per escoltar la Paraula, per combregar el seu cos i 
per formar una comunitat de creients que vol compartir la 
seva consagració en alegria i esperança. L’eucaristia es 
presidida per Mons. Romà Casanova, bisbe de Vic, i 
concelebra el P. Màxim Muñoz, president de l’URC. 

La litúrgia del dimecres de la V setmana de Quaresma ens 

L’Eucaristia: arrelats en el Crist 

 74
4 

74 assemblea general de l’URC 

mailto:sec.general@urc.cat
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recorda que “si el Fill us treu de l’esclavatge, sereu lliures de 
debò”. El llibre del profeta Daniel recorda que el foc del forn 
de Nabucodonosor no pot cremar els servents del Senyor i 
l’evangeli segons sant Joan reprodueix les paraules de Jesús: 
“«Si us manteniu ferms en el que jo us dic, sereu de debò 
deixebles meus, coneixereu la veritat i la veritat us farà 
lliures». 

El bisbe Romà, en la seva homilia, invita a mantenir-se ferm 
en la fe en Jesús. Centra la seva reflexió en la llibertat: “Si el 
Fill us treu de l’esclavatge, sereu lliures de debò”. La veritat 
implica desig de veritat, sinceritat, valentia, donació, morir per 
la veritat. La veritat està vinculada a la persona del Crist, és a 
dir, el concepte cristològic de la veritat: “Jo sóc el camí...”. La 
veritat que dóna el sentit darrer i ple. Això porta a la llibertat 
per estimar amb passió, per viure la missió amb passió. 

La missió es una passió per Jesús, però, al mateix temps, una passió per al seu poble,. 
Quan ens aturem davant de Jesús crucificat, reconeixem tot el seu amor que ens dignifica 
i ens sosté, però allà mateix, si no som cescm comencem a percebre que aquesta mirada 
de Jesús s’amplia i s’adreça plena d’afecte i d’ardor ver el seu poble. 

Els tres joves al forn ens recorden que en unió 
amb Déu se supera el mal del món per mitjà 
del Misteri Pasqual: creu, sepultura i 
resurrecció. El que ens protegeix i salva del 
mal és la comu8nió amb Déu i la fidelitat a Ell. 
Ral com va afirmar Alfred Delp (jesuïta 
alemany executat per pertànyer a la 
Widerstand, resistència al nazismo): “El pa és 
important. La llibertat és més important encara. 
Però el més important de tot es la fidelitat 
constant i l’adoració mai no traïda”. 

 
 
 
  
S’inicia l’assemblea general a la sala Sant Jordi del seminari Conciliar de Barcelona. Cada 
punt de l’ordre del dia va acompanyar em diapositives projectades a les dues pantalles. 
 
Paraules de benvinguda del P. Màxim Muñoz, claretià i president de l’URC. 
 
Benvolguts i benvolgudes 
  
Sigueu benvinguts a aquesta 74a Assemblea General de la Unió de Religiosos i 
Religioses de Catalunya.  
 
Nou Arquebisbe de Barcelona 
 
En primer lloc, ja que celebrem les nostres reunions dins el territori de l’Arquebisbat de 
Barcelona, i més concretament a l’edifici del seu Seminari, voldria, en nom de d’aquesta 
Assemblea, donar la benvinguda al nou Arquebisbe Joan Josep Omella. Ens alegrem del 
seu tarannà eminentment pastoral, caracteritzat, com el Papa Francesc, per la senzillesa, 

Obertura de l’Assemblea 
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la proximitat a les persones i la seva realitat concreta i la seva sensibilitat envers els més 
necessitats. Li agraïm la bona disposició i esforç per encarnar-se en l’església de 
Barcelona i de Catalunya, la seva gent, la seva cultura, la seva llengua, la seva història. 
Sap que pot comptar amb la nostra col·laboració eclesial i amb la nostra pregària perquè 
Deu l’ajudi i inspiri en el seu ministeri pastoral. 
 
Any de la Misericòrdia 

 
Celebrem aquesta 
Assemblea en els darrers 
dies de la Quaresma 
d’aquest Any Jubilar de la 
Misericòrdia. Una 
Quaresma que el Papa 
Francesc ens ha invitat a 
viure “amb major intensitat, 
com a moment fort per 
celebrar i experimentar la 
misericòrdia de Déu”. Per 
això ens ha invitat a 
meditar la Sagrada 
Escriptura, en la qual 
podem “redescobrir el 

rostre misericordiós del Pare!” (MV 17) i celebrar de forma especial el sagrament de la 
Reconciliació, ja que “ens permet tocar en la pròpia carn la grandesa de la misericòrdia” i 
esdevé “font de veritable pau interior” (MV 17). 
 
El desig del Papa és que, havent experimentat la misericòrdia entranyable del nostre Déu, 
siguem com a cristians, com a religiosos i com a Església “misericordiosos com el Pare”, 
ja que l’Església té la missió d’anunciar i testimoniar sobretot la misericòrdia de Déu, que 
és el cor de l’Evangeli. I això ho realitza fent seu el comportament de Jesús, que surt a 
l’encontre de tots, sense excloure ningú... Com afirma el Papa Francesc: “És determinant 
per a l’Església i per a la credibilitat del seu anunci que ella visqui i testimoniï en primera 
persona la misericòrdia. El seu llenguatge i els seus gestos han de transmetre 
misericòrdia per a penetrar en el cor de les persones i motivar-les a retrobar el camí de 
retorn al Pare”. Vet aquí una crida que la vida religiosa ha de sentir amb molta força. 
 
El drama dels refugiats i emigrants 
 
A la llum d’aquesta crida, el nostre cor se sent commogut per la situació inhumana i 
vergonyosa de milers de persones, infants i dones sobretot, que fugen de la guerra i la 
misèria i intenten arribar als nostres països cercant pau i vida digna. Ens preguntem com 
respondre a aquesta tragèdia com a religiosos i religioses. D’entrada ens adherim 
plenament a la denúncia i rebuig absolut que les entitats d'acció social de l'Església que 
treballen amb refugiats i migrants -Caritas, CONFER, el Sector Social de la Companyia de 
Jesús i Justícia i Pau- han expressat respecte de l'acord assolit el passat 7 de març a 
Brussel·les entre la Unió Europea i Turquia. Acord que permetria tornar a territori turc a 
tots els refugiats que en els últims mesos han arribat a Europa des de les costes de 
l'Egeu. La Unió Europea pagaria 3.000 milions d'euros al Govern d'Ankara i li oferiria 
altres contrapartides, perquè retingui els refugiats fora de les fronteres comunitàries, 
autoritzant la devolució -fins i tot col·lectiva- a Turquia de totes les persones refugiades 
que arriben a la Unió. Segons el comunicat de les entitats esmentades, aquest acord 
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“viola els convenis internacionals i europeus ratificats pels Estats membres que 
prohibeixen expressament la devolució de persones que són objecte de persecució o 
víctimes de guerra” i “suposarà un increment més gran encara de sofriment, dolor i mort 
en una immensa multitud d’éssers humans -dones i nens en la seva majoria- que 
segueixen arriscant cada dia les seves vides mentre busquen benestar, seguretat i 
protecció a les portes d'Europa”. 

Per fer pressió contra aquest acord, les entitats esmentades, de les que formem part, ha 
engegat una campanya de recollida de firmes sota el lema "Tenim 72 hores per actuar” 
que pretén reclamar al Govern d'Espanya la seva oposició a ratificar, en la reunió del 
Consell Europeu que se celebra els propers 17 i 18 de març, el principi d'acord assolit la 
setmana passada entre la Unió Europea i Turquia. 

Es demana també al Govern espanyol “hospitalitat en comptes d'hostilitat” i s'exigeix al 
Consell de la Unió Europea “la protecció de migrants i refugiats amb drets, i l'adopció de 
polítiques urgents d'acollida i integració, en comptes de mesures que fomenten el por i 
rebuig a l'altre”. 

Hi ha indicis que els governs d’Europa faran marxa enrere de l’acord, almenys en part. 
L’important de la campanya, però, és desvetllar una opinió pública que sembla adormida o 
insensible a aquestes tragèdies humanes, o pitjor encara, que es decanta en algunes 
zones d’Europa es cap a posicions clarament xenòfogues. Hi hem de lluitar amb fermesa. 

Com vam fer en el seu moment, les comunitats religioses expressem la nostra 
disponibilitat per l’acollida d’emigrants i refugiats, i mostrem el nostre suport i ajuda als qui 
estan treballant en condicions terriblement difícils en els camps de refugiats, especialment 
del Líban i Grècia. Estem oberts a altres iniciatives que entre tots puguem tirar endavant 
per fer front a aquest immens drama humà. 

Víctimes d’abusos 
 
El nostre cor també es commou davant dels menors que són víctimes dels abusos 
sexuals En les darreres setmanes diversos mitjans de comunicació s’han fet ample ressò, 
no sempre amb l’objectivitat i la mesura que caldria esperar, de casos produïts en escoles 
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cristianes. Són casos que tots lamentem i que voldríem eradicats de l’escola i de 
qualsevol àmbit de la nostra societat, perquè provoquen un sofriment immens en les 
víctimes i les seves famílies. Ens sentim compromesos amb el Papa Francesc i tota 
l’Església, en la lluita per protegir els menors i atendre les víctimes, amb actituds i accions 
de transparència, denúncia i sobretot de formació i prevenció. Cal dir clarament que les 
Congregacions que han estat més acusades públicament estan duent a terme una 
extraordinària tasca en aquest sentit. 

Des del rebuig absolut d’aquests comportaments delictius, compartint el dolor de les 
víctimes i la indignació de les seves famílies, no podem deixar de reivindicar l’acció 
educativa ben feta, continuada i contrastada de la gran majoria dels educadors que 
animen  l’acció educativa diària de les escoles i altres projectes educatius adreçats a la 
infància i l’adolescència en risc. 

I volem també fer arribar de forma especial a les Congregacions afectades el nostre 
suport fratern, el nostre reconeixement per la seva tasca i el seu compromís clar per la 
protecció de la infància, el nostre encoratjament en la dificultat i el desig que, ben aviat, 
aquestes escoles recuperin la normalitat que ajuda els infants i joves a créixer i fer-se 
grans en totes les dimensions de la seva vida. 

Clausura de l'Any de la Vida Consagrada 
 

Per acabar voldria referir-me, com no, a 
la clausura de l’Any de la Vida 
Consagrada que va tenir lloc el 
proppassat 2 de febrer. En el seu 
moment ja vam fer un primer balanç en 
forma d’agraïment, perquè realment ha 
estat un Any de gràcia per a les diverses 
formes de vida consagrada i per la 
mateixa Església. El fet d’haver-lo 
convocat ha estat un gran gest de 
valoració i estimació de la nostra 
vocació, i no hi ha dubte que les 
diverses iniciatives, actes, encontres, 
documents ens han enriquit molt i ens 
han animat a continuar vivint amb 
fermesa el nostre seguiment del Crist.  
 
Hem pogut recordar amb agraïment i 

amb perspectiva de 50 anys, el llarg i fecund camí de renovació posat en marxa pel Vaticà 
II, especialment a través del seu document Perfectae Caritatis,. Hem viscut moments molt 
bonics d’encontre, pregària i reflexió a nivell congregacional, intercontregacional i eclesial. 
Recordem amb especial estimació la trobada dels nostres Bisbes amb els Superiors i 
Superiores Majors el 29 de gener de l’any passat i la festa major de la vida consagrada, 
celebrada a La Salle Bonanova el 9 de maig, acompanyats per Mons. Agrelo, arquebisbe 
de Tànger. 
Ens resulta difícil valorar fins a quin punt hem aconseguit sensibilitzar la resta de 
l’Església la societat sobre el nostre estil de vida. 
 
Com deia amb motiu de la clausura de l’Any “en definitiva estem agraïts perquè aquest 
Any hem pogut assaborir el goig d’haver estat cridats al seguiment de Crist en la Vida 
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Consagrada i hem trobat força per 
viure amb serenitat i fortalesa els 
moments de canvi, de pobresa i de 
discerniment que estem travessant. 
El lema que el Papa ens va 
proposar per a aquest Any ha 
penetrat molt endins dels nostres 
cors i resta com un far que, lluny 
d’esgotar-se en aquest any, està 
cridat a inspirar-nos i esperonar-nos 
en els propers anys, plens de 
reptes: recordar el passat amb 
gratitud, viure el present amb passió 
i abraçar el futur amb esperança”. 

 
Després tindrem ocasió de compartir el que ha suposat aquest any per a les nostres 
comunitats i per a nosaltres mateixos i indicar els grans reptes que tenim al davant. 
 
Aviat reviurem el misteri pasqual i tornarem a sentir del Ressuscitat la crida a la missió: 
“Sereu testimonis meus fins als límits de món”, mentre alena sobre nosaltres el seu 
Esperit d’Amor. Acollim-lo ben de cor. 
 
Que visquem una bona Assemblea 

P. Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 

 
 
 
 
El G. Lluís Serra, com a secretari general i administrador, presenta a l’aprovació de 
l’assemblea els següents punts que són d’obligat compliment segons els Estatuts i  que 
han assolit el vot unànim favorable dels participants. 
 

 Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
 Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2015 
 Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2015 
 Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2016 

 
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 

L’acta de la darrera assemblea, celebrada el 14 d’octubre de 2015, de vuit pàgines 
d’extensió, rep l’aprovació indicada. 
 
Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2015 
 
El secretari general explica l’estructura de la 
memòria, remarca alguns punts més significatius de 
la mateixa, especialment els referents a la celerbació 
de l’Any de la Vida Consagrada. 
Publiquem, aquí tot seguit, el text de la presentació.  
La Memòria s’envia dins del Servei de Documentació, 
però aquí en reproduïm el text de la seva presentació. 

Quatre punts estatutaris 
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Discernir la crida de Déu entre el crepuscle  
i la nova aurora  
  

L’any 2015 
coincideix de ple 
amb la celebració 
de l’Any de la Vida 
Consagrada, 
convocat pel papa 
Francesc. Iniciat 
amb l’Advent de 
2014 es perllonga 
fins a la Jornada 
Mundial de la Vida 
Consagrada, el 2 
de febrer de 2016. 
Aquests dotze 
mesos, que 
abraça la memòria 

que tens a les teves mans, representen el gruix de la pregària, de la reflexió i de les 
activitats realitzades. Sovint aquestes commemoracions esdevenen matèria 
d’escepticisme perquè poden reduir-se a escenificació i a exterioritat, sense nervi vital ni 
compromís. L’any vinent hi haurà l’oportunitat d’avaluar què ha representat aquest Any de 
la Vida Consagrada per a l’Església, per a la societat i per a les mateixes institucions 
religioses. Però ja es poden avançar alguns resultats.  

L’Any de la Vida Consagrada ha impulsat alguns objectius, més enllà dels plantejats per 
l’organització. Per a institucions, comunitats i persones ha existit una crida a ultrapassar el 
realitat quotidiana amb una visió zenital que la il·lumina i que impulsa a trobar nous 
horitzons. Les implicacions són clares: el retorn a les arrels del seguiment de Jesucrist, la 
relectura a la llum de la Paraula de la nostra realitat actual, humil i crepuscular, el 
retrobament de la força en la feblesa, inspirats per la figura de Gedeó i de Pau de Tars, la 
consciència d’una missió inajornable amb un accent particular sobre les perifèries i un 
enfortiment del teixit intercongregacional.  

El cap i a la fi, es tracta de discernir la crida de Déu entre el crepuscle i la nova aurora. Els 
moments de plena llum  i de l’imperi del nombre experimenten la davallada del capvespre. 
El poder es substitueix per la bellesa, la grandesa per la humilitat, les obres espectaculars 
per les tasques de sentit. La nit no és el destí final, sinó el pas cap a una nova aurora i un 
nou començament. S’endevinen, però se’n desconeixen els perfils. Per això, és el temps 
de l’esperança teologal. No n’hi ha cap altra que, en el nostre cas, sigui consistent. Una fe 
i una esperança que menen cap el definitiu que és l’amor.  Una pràctica viscuda aquí i 
ara, a Catalunya i a l’any 2015, enmig d’una societat viva, complexa i multicolor, amb forts 
desafiaments socials, polítics i econòmics, amb creixents nivells de pobresa, exclusió i 
atur juvenil. Com a membres d’una Església que vol ser-hi present a través de testimonis 
que anunciïn amb les seves vides l’humanisme evangèlic amb una atenció particular vers 
el més pobres i exclosos.  

La memòria no està al servei de la vanitat sinó que és el resultat de filtrar tots els 
esdeveniments a través del cor. Per demanar perdó, quan no s’ha estat a l’alçada. Per 
agrair els dons rebuts, en fer-los fructificar amb joia i esperança. Per endinsar-nos en el 
misteri quan els esdeveniments ultrapassen la nostra comprensió i, així com Maria, 
“conservar totes aquestes coses en el cor”.  
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Amb aquests sentiments, esteu invitats a llegir cordialment aquesta memòria 2015 de la 
Unió de Religiosos de Catalunya. Gràcies a totes les religiosos i tos els religiosos que 
l’heu fet possible. 

Lluís Serra Llansana, fms 
Secretari general 

 
Presentació i aprovació, si escau, del balanç de 
l’any 2015 

A la darrera assemblea es va presentar el balanç 
provisional de l’any 2015, que avui arriba en la seva 
versió definitiva i tancada. En tres columnes, s’hi pot 
observar el pressupost 2015, el balanç provisional 2015 
i, finalment, el balanç definitiu, tant en el capítol 
d’ingressos com de despeses, partida a partida. La 
celebració de l’Any de la Vida Consagrada hi té un 
incidència particular. 
 
Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2016 
 
Malgrat que la modificació del pressupost presentat i 

aprovat el mes d’octubre de 2015 és gairebé insignificant, s’expliquen a l’assemblea les 
petites variacions i es demana la ratificació corresponent. 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 
 Quan se’m demana per fer aquesta aportació, un dia del mes de juliol de l’any 
passat, el diumenge següent trobàvem en la celebració de l’Eucaristia, el següent text de 

PRIMER MOMENT 
Tema de reflexió, estudi i debat: “L’experiència de Déu en el religiós, la 

religiosa” a càrrec de la Gna. Teresa Pujal 
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l’evangeli de Marc: “Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien 
fet i ensenyat” (Mc 6,30).   
 
 “Els apòstols es reuniren amb Jesús i li van explicar tot el que havien fet i 
ensenyat” (Mc 6,30). 
 
 Recordem el context: Jesús envia els seus deixebles de dos en dos a anunciar 

l’evangeli; és la seva primera missió. 
Després d’uns dies, es reuneixen una altra 
vegada amb Jesús, tornen novament a Ell.  

 Sigui on sigui el lloc on som enviats 
i enviades, sempre partim del mateix lloc i 
tornem al mateix centre, com si tornéssim 
a la nostra llar: Jesucrist. El nostre lloc real 
és estar amb ell.  

 La reflexió d’aquest text, sense 
pretendre-ho, em va anar suggerint el 
tema sobre el qual compartir avui amb 
vosaltres. En el fonament i la base de la 
nostra vida, de la nostra opció, hi ha 
l’experiència profunda de Déu, hi ha el fet 
de tornar i retornar a Jesús una vegada i 
una altra, la nostra trobada amb ell, la 
nostra relació amb ell. Sense ell, res no 
seria possible, res no tindria sentit.  

 Independentment de la nostra 
missió, la nostra tasca fonamental és estar amb ell i, per tant, reviure cada vegada 
l’experiència de reunir-nos amb ell. Aquesta és una experiència que nosaltres hem d’anar 
renovant i actualitzant dia a dia i, en la mesura de les nostres possibilitats, transmetre-la 
als altres. 

 No puc aportar res de nou a aquest tema; senzillament voldria contribuir amb la 
meva pròpia vivència al llarg de ja bastants anys de vida religiosa i, junts, ajudar-nos 
mútuament a enfortir aquesta experiència que ha marcat l’orientació de cadascuna de les 
nostres vides i que fa que sempre, siguem on siguem, ens tornem a reunir amb Jesús, 
inici i final de tot el que fem i de tot el que som, el nostre punt de partença i el nostre punt 
d’arribada. 

 Per fer-ho, dividiré aquesta exposició en tres parts: 
  - què és l’experiència de Déu 
  - com la podem alimentar 
  - actituds que ens hi ajuden 

  Alhora, en cadascun dels petits apartats, em recolzaré en un text bíblic que ens 
pot il·luminar. Podrien ser molts altres, però he seleccionat aquests també pel que, 
personalment, m’han orientat i ajudat moltes vegades en la meva pròpia vida. 
 
L’EXPERIÈNCIA DE DÉU 
 
 Ens referim sovint a l’experiència de Déu com quelcom que manca habitualment a 
la nostra societat, a les persones, als joves; falta una experiència que ompli de veritat la 
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vida de tantes i tantes persones que estan buscant. Tothom està cridat a tenir aquesta 
experiència, però nosaltres, que la vivim, l’hem de custodiar i fer-la créixer.  

 Però, realment, ¿què és l’experiència de Déu? o, també dit d’una altra manera: ¿de 
quin Déu fem experiència?, ¿busquem un Déu a la nostra mida?, ¿quina imatge en 
tenim?, ¿valorem realment l’amor i la bondat del Pare, la proximitat incondicional de 

Jesucrist, la força i la llum de 
l’Esperit Sant?, o ¿és un Déu 
impersonal i abstracte?. 

 Si pensem en el 
significat de la paraula 
experiència, sabem que 
l’experiència és una forma de 
coneixement d’alguna cosa 
gràcies a haver-ho realitzat, 
portat a terme, viscut, sentit, 
tocat, palpat... quelcom que 
s’aprèn per mitjà de la 
pràctica.  

 En la nostra vida, hem 
fet i fem experiència de Déu; 
el busquem, el tractem, l’anem 
coneixent, el sabem proper... i 

segur que és així, o almenys això és el que dia a dia intentem viure des de la nostra opció 
concreta. Però, ¿com en fem experiència?, ¿amb quins mitjans?, ¿com la fem créixer? 

 “Jo la seduiré, la portaré al desert i li parlaré al cor (...) et prendré com a 
esposa (...). Així coneixeràs qui és el Senyor.” (Os 2, 16.21.22). 

 Aquest text, tan bell, del profeta Osees és un reflex del que és l’experiència de 
Déu.  

 El desert ens sembla, d’entrada, un lloc inhòspit i hostil, solitari i inaccessible on 
ens envolta la limitació i la inseguretat; però, malgrat tot, és el lloc de trobada amb Déu, 
on ell mateix ens parlarà al cor o, segons les traduccions, ens parlarà amorosament.  

 En aquest fragment hi coincideixen diversos aspectes: la iniciativa de Déu (és ell 
qui sedueix, qui condueix cap al desert, qui fa el gest d’esposar-nos amb ell), la nostra 
actitud d’escolta i d’obertura i, com a conseqüència, el nostre coneixement-experiència de 
Déu.  

 Aquest text ens evoca el que anirem desenvolupant: solitud, desert, silenci, 
trobada... 

 
UNA MIRADA ENRERE 
 
 Us convido a mirar enrere en la nostra vida, al començament del que nosaltres vam 
captar com una crida de Déu a seguir Jesucrist d’una forma concreta. 
 
 “Ells hi anaren, veieren on habitava i es quedaren amb ell aquell dia. Eren cap 
a les quatre de la tarda.” (Jn 1,39) 
  
 Sempre m’ha impressionat aquest text per la precisió de l’hora, recordada per 
l’evangelista després de tants anys. Realment, la seva trobada amb Jesús va deixar en el 
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deixeble una empremta inesborrable fins al punt de recordar l’hora exacta del seu 
encontre amb ell, de la descoberta de Jesús.  
 També nosaltres som capaços de recordar detalls, després de molts anys, 
persones concretes, llocs, rostres, paraules, esdeveniments...  
 
 Tots recordem la nostra crida inicial: una intuïció, una certesa de voler viure una 
dedicació plena a Déu en algun lloc concret que, de mica en mica, es va anar perfilant. 
Gràcies a les mediacions humanes i gràcies als equilibris que de vegades fa el nostre Déu 
en la seva saviesa infinita, es va anar dibuixant aquest lloc i ens hi vam llançar de cap, 
sense seguretats, conscients que començàvem una aventura que és la que havia de 
donar ple sentit a la nostra vida. Una aventura que, amb molts matisos i colors, era per 
estar amb ell i reunir-nos amb ell.  
 
 La nostra primera experiència va ser una crida i una resposta. Sigui quina sigui la 
nostra història, cadascun i cadascuna de nosaltres sabem que la iniciativa no va ser 

nostra. Vam percebre, intuir, 
copsar, captar que quelcom 
se’ns estava demanant, quelcom 
“diferent”, i que era Algú que ens 
ho demanava; no érem nosaltres 
qui ens ho proposàvem. 
 A la base de la nostra 
experiència de Déu, doncs, hi ha 
una crida i una resposta. Va ser 
la nostra primera forma de 
captar-lo, d’escoltar-lo, 
d’endinsar-nos en ell.  
 
 Una crida pot ser feta de 
moltes maneres. La nostra, la de 
cadascun i cadascuna de 
nosaltres, va ser una crida 

d’amor. Ens vam saber profundament estimats per Déu, amb un amor exclusiu, irrepetible, 
únic...  
 No va ser una mena de convocatòria a fer quelcom sinó, abans que res i per 
damunt de tot, és la crida de Déu que es revela com a Déu d’amor, de bondat, de 
tendresa, d’afecte, de misericòrdia. 
 
 Sabíem que, amb aquest començament, iniciàvem un camí, una aventura i, 
especialment, una recerca. Tot i saber que nosaltres érem els caminants, els aventurers, 
els buscadors, tanmateix era el mateix Déu qui, al nostre costat, caminava el primer, 
començava ell primer l’aventura i era ell el qui ens havia cercat, i quantes vegades ens 
continuaria i continua cercant-nos encara... 
 Era una experiència que havia d’anar creixent i d’anar-se desenvolupant ja que, 
malgrat missions i carismes diferents, hi ha una base comuna i una evidència que és 
compartida per tots nosaltres: la centralitat de Déu en la nostra vida. 
 
COM ALIMENTAR L’EXPERIÈNCIA DE DÉU 
 
 Al llarg de la nostra vida com a religiosos i religioses, hem d’anar alimentant 
aquesta experiència de Déu per tal que ell sigui sempre central i essencial en el nostre 
estil de vida. ¿Com fer-ho? ¿Quins mitjans tenim al nostre abast? 
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MITJANS 
 
- la pregària 
 
 “Tu, quan preguis, entra a la cambra més retirada, tanca-t’hi amb pany i clau i 
prega al teu Pare, present en els llocs més secrets.” (Mt 6,6) 
 
 Més que proposar-nos un lloc físic per a la pregària, Jesús, en aquest text, ens 
convida a entrar en el més íntim de nosaltres mateixos, en “la cambra més retirada” on el 
Pare hi és present. Intentant fer vida el 
que diu l’evangeli, hem de tancar-nos 
amb pany i clau en el més profund de la 
nostra persona. 
 
 La pregària és la nostra tasca 
fonamental. Sempre hi haurà en 
nosaltres la impressió que ens falta molt 
encara per aprendre a tractar Déu. I 
aquesta és una pregunta constant que 
ens hem de fer: ¿Com tracto Déu? 
 
 Tractar Déu, escoltar-lo, estar 
amb ell és condició bàsica i camí per fer 
créixer i alimentar la nostra experiència 
d’ell mateix. La invitació a la pregària és fonamental i inqüestionable en la nostra vida 
religiosa, hem de fer l’esforç per no deixar-la de banda o excusar-la fàcilment.  
 
 Endinsar-nos en la pregària és com començar una aventura, l’objectiu de la qual és 
respondre a la crida que Déu ens fa a dialogar amb Ell, a escoltar-lo per mitjà de la seva 
Paraula, a posar a les seves mans tots els nostres anhels, desitjos, inquietuds, dificultats, 
alegries...  
 
 No és un fugir dels problemes ni buscar un consol personal, ben al contrari, és 
trobar-me amb la realitat, amb la meva realitat i amb tot allò que hem de treballar en la 
nostra persona.  
 
 La pregària és aquest temps privilegiat en què ens trobem amb Déu i ell ens acull 
tal com som, estimant-nos, encoratjant-nos, il·luminant-nos, parlant-nos... Per part nostra, 
ens hi hem d’abandonar confiadament. 
 
 Per una banda, la pregària és invitació ja que és, en primer lloc, iniciativa de Déu, 
que posa en el nostre interior aquest profund desig de diàleg i de comunicació. La 
pregària és un regal que el mateix Déu ens fa. És un do de l’Esperit, però cal que hi 
treballem. 
 
 Creixem i ens desenvolupem gràcies al tracte amb les persones que ens envolten. 
Escoltar i ser escoltats, estimar i ser estimats, acollir i ser acollits ens ajuda a viure en 
plenitud, a estar bé amb nosaltres mateixos i amb els altres. ¿Com no ens ha d’ajudar a 
ser més feliços saber-nos i sentir-nos acollits, escoltats, estimats per Déu, el nostre 
Creador, el qui ens ha cridat?  
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 I més encara: aquest mateix Déu ens convida incansablement a establir amb Ell 
una relació de comunicació, de diàleg, d’amistat i d’amor. Ell ens parla per mitjà dels 
esdeveniments de cada dia, per mitjà de les persones que ens envolten i, especialment, 
per mitjà de la seva Paraula. 

 És veritat que moltes vegades tenim la sensació que ens falta molt per aprendre a 
tractar Déu però també és veritat que, si el busquem, ell tot seguit es deixa trobar; cal que 
posem el nostre esforç però ell es posa de seguida al nostre abast. Déu està en nosaltres, 
en el més íntim de la nostra persona. No l’hem de buscar a fora, a l’exterior, hem de mirar 
cap a dintre, “en la cambra més retirada”. Déu és el primer interessat a parlar-nos, a dir: 
“Sóc aquí”. Per tant, hem d’intentar ser conscients que ens trobem davant de la seva 
presència, de la seva mirada, perquè ell sempre ens acull i ens espera.  
 
 Hem de presentar-nos davant Déu tal com som, amb senzillesa i transparència, 
amb el nostre desig de créixer i també amb les nostres debilitats i les nostres febleses. Ell 
ens coneix millor que nosaltres mateixos, ens encoratja a seguir endavant i ens ofereix la 
seva ajuda.  
 
 Si ens posem a la seva presència amb tota sinceritat i transparència, per més 
febles que siguem, ell es farà notar. Ell vol ser el gran company de camí... Per tant, 
podem anar a Ell confiadament, podem abandonar-nos amb tota seguretat i confiança a 

les seves mans perquè ell és Amor i 
només vol el nostre bé i el nostre crei-
xement.  
 
 En la pregària ens trobem o 
ens enfrontem amb una altra realitat: 
no és fàcil, hi ha un gran nombre de 
dificultats, d’entrebancs. La pregària 
no és un camí planer i és fàcil que 
moltes vegades hi entri el desànim, el 

cansament, la falta d’il·lusió... Cal tenir per companya de camí la fidelitat; és la fidelitat la 
que revela si l'amor és veritable i autèntic. Si estimem o volem estimar Déu amb un amor 
creixent, serem fidels, encara que ens costi, a la nostra trobada amb ell. I no hi serem 
només materialment presents, sinó que ens esforçarem per dedicar-li temps, amb tot el 
nostre afecte. Si ens costa, demanem-li sincerament que ens faci fidels. 
 
 En la pregària podem córrer el risc de servir-nos de Déu i és ben bé el contrari: és 
ell qui ens ha de trobar a nosaltres disponibles a fer el servei que ens demani, en 
nosaltres ha de trobar un instrument útil.  
 
 La persona humana té una altíssima dignitat i grandesa: Déu ens ha creat amb una 
capacitat per buscar-lo i tractar-lo. Aquesta ha de ser la nostra prioritat, la nostra tasca 
més essencial i fonamental.  
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 - la Paraula 
 
 “Tal com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra 
i la fecunden, i la fan germinar fins que dóna llavor als sembradors i pa per a 
aliment, així serà la paraula que surt dels meus llavis: no tornarà a mi infecunda. 
Realitzarà el que jo volia, complirà la missió que jo li havia confiat.” (Is 55,10-11) 
 
 La Paraula és el mitjà que ha de sostenir i alimentar la pregària. 
 
 No dubtem de la veritat d’aquestes paraules del profeta Isaïes: la pluja amara la 
terra, la fecunda i fa possible que produeixi el seu fruit. La mateixa missió té la Paraula de 
Déu i, encara que aparentment 
sembli que moltes vegades no 
acompleix la seva tasca, ell ens 
assegura que, ni que sigui de 
manera imperceptible, la 
Paraula ens va amarant i va 
deixant la seva empremta en 
nosaltres. 
 
 Avui, que es parla tant de 
comunicació i de mitjans de 
comunicació, no ens adonem 
que Déu és un gran 
comunicador, un gran amant del 
diàleg. Per mitjà de la seva 
Paraula, l’única paraula que 
sempre és nova, sempre 
canviant, sempre diferent, vol establir un diàleg amb nosaltres.  
 
 Quan a la Bíblia es parla dels ídols o d’altres déus, sempre se’ls retreu que “tenen 
boca però no parlen”, “orelles que no hi senten”. En canvi, el nostre Déu s’està dirigint a la 
persona humana constantment, fa servir un llenguatge entenedor i accessible a la nostra 
capacitat, i també ens fa capaços d’escoltar, d’acollir i de respondre. Ell mateix és el que 
té boca que parla i orelles que hi senten. 
 
 Amb la paraula entrem en la intimitat d’una altra persona i, alhora, permetem que 
l’altra envaeixi la nostra intimitat. El mateix passa amb la Paraula de Déu: és la 
comunicació de la seva intimitat, de la seva mateixa persona. Per mitjà de la seva 
Paraula, ell es dóna a nosaltres.  
 
 La seva Paraula és l’instrument privilegiat que ens sosté i ens recolza en els 
moments de la pregària. A través de la Paraula portem a terme una trobada amb Déu 
mateix. La Paraula, a més a més de ser escoltada, ens convida a fer camí i a viure 
d’acord amb el que Déu ens demana a cadascun de nosaltres. 
 
 La Paraula de Déu no enganya, no falla, és fidel, és vertadera, no defrauda mai, és 
eficaç, no torna mai enrere, acompleix perfectament la missió per la qual ha estat enviada. 
És una Paraula que no imposa, que invita. I, alhora, és una Paraula vulnerable i dèbil si 
no en tenim cura i l’oblidem.   
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 La Paraula ha de ser guardada i conservada com quelcom molt valuós. Ha de ser 
acollida amb tota la vida, no com algú que ve de pas sinó com a un membre de la família.  
 A més de conservar-la –podríem fer-ho com si tinguéssim a les nostres mans una 
peça de museu- hem de reflexionar-la, rumiar-la, donar-li voltes, assimilar-ne el seu 
contingut i actualitzar-la com si fos dirigida a mi, ara mateix.    
 
 Com a religiosos, tenim la Paraula en abundància –en la pregària comunitària, en 
la celebració dels Sagraments, en la reflexió personal- i correm el perill de caure en la 
monotonia i en la falta de novetat. Hem de situar-nos davant de la Paraula com davant 
d’un paisatge que és nou cada dia perquè Déu es vol comunicar amb cadascun de 
nosaltres “ara” i “aquí”.  
 
 Demanem la llum necessària per captar i comprendre el missatge que ell ens vol 
adreçar i, a la vegada, deixem que la Paraula il·lumini la nostra persona, les nostres 
accions, la manera de tractar els altres, tota la nostra vida...Deixem que la Paraula ens 
interrogui, ens guiï, ens encoratgi... Deixem que la Paraula entri en nosaltres, que ressoni 
dintre nostre per tal que, en un moment determinat, germini i “exploti” en el nostre interior. 
 
 Si en nosaltres hi ha aquest esforç sincer i fidel, entendrem el que Déu ens està 
dient i ens hi podrem obrir de tot cor. La Paraula tractada ens el farà descobrir i conèixer 
cada vegada més.  
 
 És molt important i ens pot ajudar a seguir fent camí el fet de compartir la Paraula, 
amb els germans i germanes de la comunitat, amb els altres. Compartir-la ens ajuda a 
créixer ja que posem a l’abast dels altres la llum que Déu ens va donant i, alhora, ens 
enriquim amb la llum que ens aporten 
les altres persones.   
 
- el silenci 
 
 “Fes silenci i escolta, Israel!” 
(Dt 27,9) 
 
 La invitació a escoltar és 
repetitiva en l’Escriptura: “Escolta, 
Israel”. Sempre som convidats a 
escoltar, a estar atents, a fer silenci 
per captar la veu de Déu, que se’ns 
està manifestant. 
 
 El silenci és un altre mitjà privilegiat per alimentar la centralitat de Déu, 
l’experiència de Déu. El silenci és condició per a l’escolta de la Paraula i per a la pregària.  
 La capacitat d’interioritat ens obre a Déu, present en cadascun de nosaltres. D’aquí 
la importància del silenci, exterior i, sobretot, l’interior, per poder sintonitzar amb ell. Avui, 
que el silenci es troba gairebé absent de les nostres vides i del nostre ambient i que, quan 
sembla que fruïm d’uns moments de silenci, sentim el trucar dels mòbils o el brogit, breu 
però insistent, dels missatges, cal més que mai conrear aquests espais de silenci autèntic.  
 
 Davant de Déu, hem de saber callar, hem de cedir-li la paraula; hem de fer callar 
totes les veus per escoltar l’única Veu. És d’aquesta manera que Déu ens farà tastar 
algun aspecte de la seva presència. Quan tot i tothom calla és el moment propici en el 
qual Déu pot fer sentir i ressonar la seva veu.  
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 Sabem per experiència que fer silenci autèntic és molt difícil, però davant la veu de 
Déu hem de romandre en un silenci profund. Només hem d’escoltar la seva veu; la seva 
Paraula no ha de ser interrompuda per cap altra paraula ni per cap altra preocupació; hem 
de deixar de banda els nostres plans i els nostres projectes.  
  
 La Paraula ha de ser rebuda i acollida en el nostre silenci interior, l’espai on Déu 
ens interpel·la. No podem estar parlant sense parar i no donar a Déu l’oportunitat que ens 
dirigeixi la seva Paraula. Quan Déu vol parlar, ens toca fer silenci i emmudir. 
 
 Hem d’evitar, però, el perill de caure en el silenci pel silenci. Això ens limita, ens 
aïlla; pot ser una excusa per tancar-nos en nosaltres mateixos. El silenci sempre ha de ser 
per obrir-nos i romandre disponibles.   
 
- els sagraments 
 
 “Aixeca’t i menja, que el camí que has de fer és massa llarg per a tu. Elies es 
va alçar, va menjar i beure, i després, amb la força d’aquell aliment, caminà 
quaranta dies i quaranta nits.” (1Re 19,8) 
 
 Realment, el camí que veiem davant nostre, de vegades se’ns fa feixuc i costerut. 
Ens costa d’entrar en la nostre interioritat, ens cansem, ens distraiem, caiem en la rutina o 

en la monotonia, en el cansament... 
Ens fa falta la força i l’estímul per 
seguir buscant Déu i seguir-lo 
tractant. Ell mateix coneix la nostra 
feblesa. 
 
 Els sagraments són els mitjans 
privilegiats de l’acció de Déu en 
nosaltres. Com a religiosos i 
religioses, tenim del do de poder-los 
tenir en abundància. No és quelcom 
per buscar la nostra realització 
personal, sinó que el sagrament se 
situa sempre en l’Església, en la 
comunitat.   
 

 L’amor i la bondat que Déu ens té es fan visibles en els sagraments. Tota la relació 
amb Déu i amb els altres es transforma i s’enriqueix gràcies a l’ajuda dels sagraments. 
 
 Hem de recuperar el caràcter festiu dels sagraments i valorar que, en cadascun 
d’ells, és Déu mateix qui se’ns dóna, ell és del do del sagrament; és Déu mateix qui ens 
invita a fer-ne experiència. Se’ns dóna el Pare com a font de bondat i d’amor. Se’ns dóna 
Jesucrist com el Ressuscitat que està sempre present enmig nostre. Se’ns dóna l’Esperit 
Sant com el regal que ens fa Jesucrist, com a ajuda, guia, company de camí, defensor, 
protector, el que ens enforteix.  
 
 El sagrament és la mateix acció de Déu en nosaltres, no ens la imposa, ens 
l’ofereix com un do. Per tant, la nostra resposta ha de ser viscuda en la llibertat i també en 
el compromís. Cada vegada que rebem el sagrament renovem el nostre compromís i això 
afecta el més profund de la nostra existència.  
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 La nostra vida demana cercar aliment i força en els sagraments; enforteix la nostra 
fe, l’alimenta i la fa créixer. Si no alimentem el cos, morim. Si no alimentem la nostra 
interioritat, no ho notarem tan de pressa, però ens anirem atrofiant en el nostre interior, de 
manera lenta però constant. 
 
 El sagrament del Baptisme ens ha fet fills i filles del Pare, ens ha fet reis, profetes i 
sacerdots. La nostra condició filial l’hem d’anar actualitzant dia a dia per tal de viure-hi en 
conseqüència.  
 La Reconciliació ens fa créixer, actualitza la nostra condició de fills i ens en fa més 
conscients; ens ajuda a estrènyer la nostra relació amb Déu i, per tant, a fer-ne el centre 
de la nostra vida; ens ajuda a comprometre’ns molt més amb el que som, amb Déu i amb 
els germans i germanes.  
 L’Eucaristia ens enforteix per anar fent nostres els sentiments i actituds de 
Jesucrist i ser la seva presència testimonial i valenta en el nostre ambient.   
  

ACTITUDS 
 
 Hi ha tot un seguit d’actituds que són fonamentals per anar fent possible que Déu 
sigui de veritat el nostre centre i el més fonamental en la nostra vida. 
 
- vetllar 
 
 “Passa com amb un home que se’n va a terres llunyanes. Deixa casa seva, 
després de donar facultats als seus servents i confiar a cada un la seva tasca; i al 
porter li mana que vetlli.” (Mc 13,34) 
 
 Vetllar, estar atent, expectant és una actitud pròpia del temps d’Advent però que 
som convidats a viure al llarg de tota la nostra vida. Ens trobem sempre en aquesta tensió 
d’espera al que Déu ens vulgui manifestar, en recerca i en camí constant, i d’una manera 
més especial els religiosos i 
religioses que, amb la nostra vida 
anunciem als altres que Déu és 
important, que hi ha un sentit 
transcendent de la vida, més enllà 
de tot el que veiem i sentim, que tot 
passa i que només Déu roman per 
sempre. A Ell dediquem la nostra 
vida. Tenim la missió de ser aquests 
“porters” a qui se’ns confia la tasca 
de vetllar. 
 
 Vetllar és estar atent i despert 
a l’hora en què sembla normal 
dormir, és romandre en la nit amb 
l’actitud que tindríem durant el dia; 
és ser llum quan tot està fosc, és estar sempre a punt.  
 Som convidats a tenir serenitat i pau però també a viure desperts, a estar atents a 
la vinguda personal de Déu que es va realitzant mentre vivim.  
 
 És important vetllar, vigilar, estar alerta per tal de poder captar Déu en el nostre dia 
a dia, en una mà que se’ns allarga, en el germà o germana que necessita de nosaltres, en 
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les coses positives de la vida quotidiana, en tot allò que ens fa veure que realment Déu 
s’ha fet molt proper i que comparteix la nostra mateixa existència.  
 
 L’actitud de vetlla ens ajuda a no caure en la superficialitat, a viure a dintre. Cal que 
tinguem aquesta actitud de vetlla per captar la veu de Déu, la seva presència, la seva 
Paraula. De vegades, les preocupacions excessives ens dificulten estar en el nostre lloc i 
escoltar Déu com l’única veu que val la pena de ser escoltada.  
 
 Que no ens passi per alt tot el que és més important en la nostra vida: que no 
deixem passar aquells moments en què podem ajudar activament els altres, que no 
visquem despistats sense sentir el que el Senyor ens vol dir, que visquem atents a 
nosaltres mateixos per no deixar-nos acaparar pel soroll i el brogit que moltes vegades hi 
ha al nostre voltant i en el nostre mateix interior. 
  
- escoltar 
 
 “Que pugui escoltar el vostre amor a punta de dia.” (Salm 142) 
 
 Escoltar l’amor, una expressió que sorprèn perquè l’amor no s’escolta, se sent, es 
percep, se sap, s’experimenta... però aquesta expressió ens desvetlla el vertader sentit 

del fet d’escoltar, de com Déu vol 
ser escoltat: amb tota la nostra 
persona, amb tot el nostre afecte, 
amb tota la nostra interioritat, amb 
totes les nostres capacitats, 
voluntat, enteniment, llibertat...  
 Si escoltem vertaderament, 
arribarem, fins i tot, a escoltar 
l’amor. 
 
 La nostra ha de ser una 
escolta atenta i vertadera, sense 
interferències. El rei Salomó 
demana a Déu “un cor que sàpiga 
escoltar”. El cor és la seu de la 
intel·ligència, dels afectes, dels 
desitjos, el lloc íntim on forgem 

les nostres decisions i les nostres opcions, el més profund de la nostra persona, de la 
nostra intimitat. Si escoltem amb el nostre cor, escoltarem amb tota la nostra persona, 
escoltarem Déu, escoltarem Aquell que ens estima, escoltarem l’Amor.  
 
 Escoltar porta en si una gran exigència: escoltar no és només sentir l’altre, és 
entendre’l i acceptar-lo. Escoltar ens obliga a sortir de nosaltres mateixos i donar-nos als 
altres. A més a més, l’escolta implica acollir i creure, posar confiança en la persona que 
ens parla. Escoltar suposa l’acceptació de qui ens parla i entrar en una relació de diàleg. 
Apliquem-ho al fet d’escoltar Déu i ens adonarem com l’escolta autèntica ens compromet i 
no ens deixa indiferents.  
 
 La nostra escolta ha de ser total, sense restriccions, escoltar tant el que ens agrada 
com el que no ens agrada. Tot el que Déu ens vol comunicar ha de ser escoltat.  
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 Si no hi ha silenci, no hi ha escolta i, per tant, no hi ha resposta. Només quan 
estem en estat de vetlla i de silenci podem escoltar de veritat. Cal saber escoltar i deixar 
que sigui Déu el qui parli. Moltes vegades som nosaltres els qui parlem massa i ofeguem 
l’única Veu que ens cal escoltar.  
 
 El Pare, en l’escena de la Transfiguració de Jesús, ens anima a escoltar-lo. Quan 
no sabem per on hem de caminar, hem d’escoltar-lo; quan un pilot de veus ens envolten, 
hem d’escoltar l’única veu; quan estem despistats, desanimats, tristos... l’hem d’escoltar. 
  
 L’actitud d’escoltar ens projectarà a actuar, a viure. No podem dissociar l’escolta de 
la vida. No escoltem per guardar simplement o per arxivar sinó per projectar cap a la vida. 
 
 Escoltar Déu ens capacita també per escoltar els altres. 
 
- deixar-se sorprendre 
 
 “El Senyor actua de manera sorprenent i ningú no pot preveure què farà.” (Sir 
11,4) 
  
 Déu és un Déu sorprenent, en dos sentits: ell és nou cada dia, mai no es repeteix i, 
a la vegada, els seus camins són sorprenents.  

 El seu amor, la seva bondat, la 
seva tendresa... són nous cada dia, 
sempre diferents, sempre creatius. 
Hem de tenir la capacitat de saber-
nos admirar pel que Déu obra en 
nosaltres i en els altres constantment. 
Ell mai no es repeteix.  
 
 Quan fem una mirada enrere 
en la nostra vida, segur que recordem 
experiències d’aquesta novetat de 
Déu i dels seus camins. Quantes 
vegades hem pensat que d’alguna 
cosa no ens en sortiríem i Déu ens ha 
sabut sorprendre donant una 
trajectòria nova i diferent a les coses, 

tant a nivell personal com a nivell comunitari.  
 
 Tal com diu sant Pau als romans: “Que en són, d’insondables, els seus judicis, i 
d’impenetrables, els seus camins! Qui pot conèixer el pensament del Senyor? Qui ha estat 
el seu conseller?” (Rm 11,33-34). 
 
 Per part nostra, cal deixar-nos sorprendre per ell, deixar-nos meravellar per la seva 
acció creadora tot intentant no caure en la monotonia ni en la rutina. 
 Deixar-se sorprendre implica les actituds que ja he esmentat abans: actitud de 
vetlla i d’escolta; i, a més, moltes d’altres: obertura, senzillesa, disponibilitat, pobresa, 
confiança...  
 
 De tot allò que ve de Déu, no donem res per suposat; obrim-nos amb senzillesa a 
la seva acció, a ell mateix. 
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- cercar 
 
 “Aviat es fa conèixer al qui la desitja. Qui matina per trobar-la no s’haurà de 
cansar gaire; la trobarà asseguda a la seva porta (...), perquè la Saviesa ronda 
buscant els qui són dignes d’ella, se’ls apareix amablement pel camí, els surt al pas 
en cada pensament.” (Sv 6,13.16)  
 
 És veritat que Déu és el primer que ens cerca però nosaltres l’hem de buscar a ell. 

Buscar Déu és una de les tasques principals 
de la nostra vida.  
 Hem de viure sabent que la nostra 
seguretat plena és Déu i que, per tant, hem 
de cercar-lo incansablement. Ell mateix ha 
posat en nosaltres la capacitat de buscar-lo.  
 
 Quantes vegades no hem tingut 
l’experiència de buscar Déu i, de cop i volta, 
ell s’ha fet notar per una dècima de segon i 
això ens ha donat ales i coratge per seguir 
endavant en el nostre camí, en la nostra 
vida. Si el nostre esforç és veritablement 
sincer, Déu es farà conèixer de debò i ens 

omplirà de la seva llum, de la seva pau, de la seva joia... 
 
- agraïment 
 
 “¿Com podria retornar al Senyor tot el bé que m’ha fet?” (Salm 115)  
 
 Tot el que som, tot 
el que tenim, tot el que 
Déu obra en nosaltres 
prové d’ell. Fins i tot els 
mitjans que tenim per 
cercar-lo, per escoltar-lo, 
per apropar-nos-hi. Per 
això, fent-nos nostres les 
paraules del salmista, 
¿com li podem retornar? 
La resposta la trobem 
més endavant: “Us oferiré 
una víctima d’acció de 
gràcies”.  
  
 La resposta és el 
nostre agraïment, és 
reconèixer de veritat que 
res no és nostre, que tot és do, que tot és regal gratuït. Reconèixer-ho, valorar-ho així, no 
quedar-nos els nostres dons per a nosaltres és, en certa manera, “retornar” a Déu tot el 
bé que ens fa perquè ho posem a disposició dels altres, que són imatge seva.  
 Novament, això ens ajuda a seguir vivint la centralitat de Déu, la interioritat, el 
tornar i retornar a ell sempre, amb tot el que ell mateix ens ha donat. 
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- compromís 
 
 “Vosaltres sou la sal de la terra. (...) Vosaltres sou la llum del món.”  
(Mt 5,13.34) 
 
 Aquest text es dirigeix a “vosaltres”: els qui heu acceptat la meva invitació, els qui 
esteu determinats a viure el meu missatge, els qui em seguiu, els qui em coneixeu una 

mica, els qui em tracteu... 
 
 A més a més de l’agraïment, ha de 
brollar en nosaltres un compromís de viure 
seriosament la nostra vida; de no deixar-
nos portar per la monotonia ni per la rutina; 
de fer créixer la il·lusió i l’entrega cada dia; 
de seguir caminant; d’anar alimentant 
aquesta centralitat de Déu que, a la 
vegada, enforteix la nostra vocació.  
 
 Jesús, en l’evangeli, ens convida a 
aquest compromís: la sal, que fa el seu 
servei amb discreció i amb proporció; la 

llum, que no es pot ni s’ha d’amagar, que comunica transparència i alegria; essent llum, 
som la transparència de Déu mateix. Nosaltres, que participem de la llum de Jesucrist, 
ens toca la missió de transmetre aquesta llum.   
 
 Tenim una doble tasca: estar amb ell, viure centrats en ell i, d’altra banda, viure la 
missió concreta a la qual hem estat cridats, la qual, sigui quina sigui, sempre serà anunci i 
testimoni de l’evangeli en algun dels seus aspectes.   
  
 Ens toca a nosaltres de fer descobrir la gran realitat de Déu a totes les altres 
persones que cerquen viure en plenitud sense adonar-se’n.  
  Vivint de veritat l’evangeli, som presència eficaç de Déu enmig del món. Amb la 
nostra vida estem dient que tot té raó de ser únicament en ell.  
  
- els germans i les germanes  
 
 “Us demano que visqueu d’una 
manera digna de la vocació que heu 
rebut, amb tota humilitat i dolcesa, 
amb paciència, suportant-vos amb 
amor els uns als altres, procurant de 
conservar la unitat de l’Esperit amb els 
lligams de la pau.” (Ef 4,1-3)  
 
 Tot això no tindria sentit si només 
ens ho quedéssim per a nosaltres sols, si 
no tingués una projecció cap als altres. 
No podem tenir una espiritualitat “aïllada”, 
l’hem de concretar en una realitat, en la realitat en què vivim. 
 
 No vivim en solitud, ens trobem en una comunitat, i sabem per experiència que 
aquest camí no és fàcil. Tot el que hem anat dient ha de tenir una repercussió en la nostra 
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vida de cada dia, en la nostra situació concreta, en la nostra comunitat concreta, en el 
tracte diari amb les germanes i el germans, amb les persones que ens envolten sigui quin 
sigui el nostre carisma i missió. 
 
 Déu estima cada persona d’una manera personal i única, amb la seva mesura 
infinita, per això cal que cadascun de nosaltres fem servir la seva “mesura” quan ens 
relacionem amb els germans i les germanes.  
  
 Som diferents els uns dels altres però també som únics i irrepetibles. Així, en la 
comunitat hem de tenir una mirada sobrenatural i no oblidar que Déu és el centre. La 
nostra relació real amb els germans i les germanes ha d’estar construïda sobre aquest 
fonament i, sempre i cada dia, no ens hem de cansar de perdonar, de dissimular, de 
comprendre, de renovar un cop i un altre la nostra paciència, la nostra acceptació... ja 
que, més que una missió, ens uneix una crida comuna a cercar Déu com a prioritat en la 
nostra vida.  
 
 Tenim una responsabilitat personal de donar una resposta a la crida rebuda i la 
comunitat ens obre camins per fer-ho i per ajudar-nos a créixer mútuament, tendint cap a 
un ideal, sabent que no l’acabarem d’aconseguir mai.  
 
 A més a més dels nostres germans i germanes, hem de tenir una mirada més 
àmplia i més universal. Tot el que fem, el que som, el que vivim, va molt més enllà del 
nostre àmbit i del nostre entorn. 
 Quan preguem, personalment o comunitàriament, no sóc “jo” tot sol qui ho faig. Ho 
fem en nom de tots els germans, dels que coneixen Déu i dels que no el coneixen, dels 
que busquen sincerament i dels que passen d’ell, dels qui viuen en la joia i dels qui viuen 
en el dolor... en nom de tothom. La pregària, la nostra vida, ha de ser totalment altruista 
perquè abasta tothom.  
 
ELS QUI ENS HAN PRECEDIT 
 
 Tenim l’estímul i el testimoni de totes aquelles persones que han viscut això abans 
que nosaltres. 
 
- Jesucrist 
  
 “Aquell mateix dia, dos dels 
deixebles feien camí cap a un poble 
anomenat Emmaús, que es troba a 
onze quilòmetres de Jerusalem, i 
conversaven entre ells de tot el que 
havia passat. Mentre conversaven i 
discutien, Jesús mateix se’ls va 
acostar i es posà a caminar amb 
ells.”  
(Lc 24,13-15) 
 
 Jesús “se’ls va acostar i es 
posà a caminar amb ells” diu el text. Coneixem el context: dos deixebles van avançant 
desanimats, tristos i, a més a més, discutint entre ells. Jesús els surt a l’encontre i es posa 
al seu costat, no més endavant ni en un altre nivell, senzillament es posa a caminar amb 
ells.  
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 ¿No ens trobem amb aquesta situació en la nostra vida? Moltes vegades, enmig 
del desànim, de la por, de la desesperança, de la tristor, ¿no tenim la certesa que Jesús 
camina al nostre costat?  
 No tan sols camina, fa molt més que això: s’interessa, es preocupa, ens escolta, 
ens anima, ens encoratja, ens fa anar a la Paraula, ens invita a la interioritat, ens toca el 
més profund de nosaltres mateixos. 
 Moltes vegades, la foscor del túnel ens fa copsar la llum amb més brillantor. 
 
 Podem mirar Jesús com a model en la nostra vida de relació amb Déu; és el nostre 
model perfecte (“camí, veritat i vida”). No l’hem de copiar, l’hem de seguir amb la nostra 
manera de ser, amb la nostra personalitat.  
 
- Maria 
 
 “Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.” (Lc 2,19) 

 
 Maria és qui ha viscut amb 
profunditat totes les actituds que 
acabem de comentar i, per tant, 
és el nostre model en la nostra 
forma de relacionar-nos amb Déu.  
 
 Una noia immersa en un 
temps, en un poble, en una 
cultura i una religió on va saber 
respondre amb fidelitat al que Déu 
li proposava. Ella escoltava la 
Paraula de Déu a la sinagoga com 
tothom, però feia molt més 
encara: meditava, reflexionava, 
rumiava profundament la Paraula 
en el seu interior. Això la va portar 

a un autèntic creixement en la fe, la va preparar per respondre al projecte que Déu tenia 
sobre ella. 
  
 Era una noia enamorada de Déu, oberta a ell i disposada a tot el que el Senyor li 
pogués indicar. En ella sempre hi va haver una total disponibilitat. Maria va donar un sí 
radical al pla de Déu, i no el va pronunciar només en un moment concret de la seva vida 
sinó que el va mantenir des de l'Anunciació fins al Calvari.  
 
 Déu es va servir d’ella, de la seva obertura i disponibilitat per entrar en el nostre 
món. La Paraula feta carn en el si de Maria va començar la seva carrera històrica i ella no 
hi posà cap entrebanc, hi va col·laborar, en absoluta disponibilitat a la iniciativa de Déu.    
 
 Amb el seu sí, malgrat els dubtes, les pors, les incerteses, els interrogants, va obrir-
se amb docilitat i generositat al que Déu li proposava i va ser l’instrument escollit per ell 
per portar al món el do més preuat: el seu propi Fill.  
 Maria, amb el seu sí ininterromput, ens pot ensenyar a viure amb fidelitat, a 
respondre amb generositat i obertura al projecte que Déu té sobre cadascun de nosaltres. 
D'ella podem aprendre la seva forma d'escoltar la Paraula, la seva manera d'estimar i de 
tractar els altres. Ella és el model perfecte de la nostra fidelitat, de la nostra actitud de 
vetlla, d’obertura, de compromís... el model perfecte del nostre caminar vers Déu.   
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- els nostres fundadors – fundadores 
- els qui ens han precedit 
 
 “Feu memòria dels qui us van guiar, que us van anunciar la paraula de Déu; 
considereu el resultat de la seva vida i imiteu la seva fe.” (He 13,7-8) 
 
 Els nostres fundadors i 
fundadores van estar dotats d’un 
carisma concret, que van intentar 
viure amb totes les seves forces i 
van transmetre als qui es van sentir 
atrets pel seguiment de Jesucrist i 
del seu evangeli segons l’estil i la 
manera que ells van iniciar. En la 
base de la seva opció és indubtable 
que hi ha aquesta elecció de Déu 
com a únic, com a centre i com a 
motor de les seves vides.  
 Mirar-los a ells, a elles, no es 
pot convertir en un absolut però sí 
en una referència per a nosaltres, 
per a la nostra vida i opció.  
 
 El testimoni dels germans i de les germanes que ens han anat –i ens van- al davant 
també és un estímul que ens impulsa a seguir endavant malgrat desànims, pors, foscors... 
alhora que també nosaltres ens podem convertir en estímul per a aquells o aquelles que 
algun dia ens seguiran.  
 
PER ACABAR 

 
 Hi ha moltes altres actituds que ens 
ajuden a centrar la nostra vida en Déu, a 
alimentar la nostra interioritat: la 
disponibilitat, la generositat, l’obertura, 
l’alegria, la confiança... 
 
 Però sempre hi ha el desig i la crida 
que esmentàvem al principi de tornar i 
retornar a Jesús, sigui on sigui on ens 
trobem, i sigui quina sigui la situació que en 
aquest moment estem vivint. Ja que, 
malgrat tot, si tenim el desig i l’anhel de 
tornar és perquè ell, ja molt abans, ens està 
esperant. 
 
A la ponència segueix un diàleg suscitat per 
la Gna. Teresa Pujal tocant a l’acccoliment 
de l’espiritualitat en els ambients juvenils, 
escolar o de treball de les diverses 
consagragacions, que afavoreix diversos 
intervencions molt interessants. 

Tot seguit, s’obre un temps de pausa per al descans. 
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La memòria 2015 conté un primer 
apartat sobre el programa de l’URC 
per a l’Any de la Vida Consagrada. A 
partir d’aquests punts i dels critris 
personals de cada participant a 
l’assemblea s’enceta un diàleg per 
grups per avaluar i preveure 
perspectives de futur. Al final, es 
realitza una posada en comú 
d’intervencions que són recollides pel 
sacretari general. 

1. Conferència Episcopal 
Tarraconense – URC 
Aquests continguts, desenvolupats al llarg de l’Any de la Vida Consagrada, van ser 
tractats en una reunió en la plenària de la Conferència Episcopal Tarraconense 
(CET) amb el P. Màxim Muñoz, president de l’URC, i el G. Lluís Serra, secretari 
general. 
Data: 8 de juliol de 2014. Lloc: Salardú (Vall d’Aran). 
Temes: presentació dels continguts i programes de l'Any de la Vida Consagrada, 
així com el lliurament del primer número de la col·lecció URC de l’editorial Claret, 
titulat “Alegreu-vos”. 
 
 Trobada dels bisbes amb els superiors majors. 

 Reunió de l’assemblea general de l’URC amb el plenari de la 
Conferència Episcopal Tarraconense. Data: 28 de gener. Lloc: Seminari 
conciliar de Barcelona. Eucaristia, reunió a l’aula magna amb projecció 

del vídeo “Amb alegria, rere les 
petjades de Jesús”, i dinar. 

 Acte de commemoració 
dels 50è aniversari del document 
conciliar Perfectae Caritatis. 

 Conferència de 
Mons. José Rodríguez Carballo, 
secretari de la CIVCSVA. Organitzat  
conjuntament per la CET-URC-FTC. 
Data: 29 d’octubre, a les 7 de la tarda. 
Lloc: Aula magna del seminari conciliar 
de Barcelona 

 Suggeriment d’una carta 
conjunta de la CET sobre la Vida 

Consagrada 
 Els Bisbes de Catalunya van publicar el 30 de novembre de 2014 una 

carta conjunta a l’inici de l’Advent i de l’Any de la Vida consagrada. 
Aquesta carta queda recollida al núm. 4 de la col·lecció URC, i fou lliurat 
en el context de la trobada amb els bisbes el 28 de gener de 2015. 

SEGON MOMENT 
Valoració de l’Any de la Vida Consagrada: avaluació i perspectives de 

futur 
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 Sessió conjunta Junta directiva URC – SIRBIR – Delegats episcopals de vida 
consagrada 

 Celebrada al seminari conciliar de Barcelona el 4 de març de 2015: 
eucaristia, reunió i dinar de germanor. 

 Suggeriment d’una glosa dominical de cada bisbe 
 En diverses dates al llarg de l’Any cada bisbe ha escrit el mínim d’una 

glosa dominical sobre la vida consagrada. 
 

2. Cada diòcesi 
 Organitzar un acte 

d’obertura i de clausura 
de l’Any de la Vida 
Consagrada 

 Organitzar una 
exposició (que pot ser 
itinerant) de la 
presència de la VC a 
cada diòcesi 

 Publicació conjunta del 
programa anual previst 
a cada diòcesis 

 Celebració especial de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada i de la 
Jornada Pro Orantibus 

 El línies generals s’han realitzat aquestes acciones programades. 
 S’ha substituït l’exposició itinerant per l’elaboració del vídeo “Amb 

alegria, rere les petjades de Jesús” editat en català i també traduït al 
castellà. Editat en format integral i en format breu. Penjat al youtube. 
 

3. URC en col·laboració amb altres entitats 
 Centre de Pastoral Litúrgica: monicions i pregàries dels fidels 

 Edició d’aquest material en els fulls verds. 
 Fundació Joan Maragall. Aportacions de la vida consagrada al diàleg fe-cultura 

 Programat en cinc sessions, cadascuna amb un ponent diferent, i 
coordinat pel P. Jordi Latorre. Cancel·lat per insuficiència d’inscripció. 

 Fundació d l’Escola Cristiana. Materials escolars i pastorals sobre la vida 
consagrada 

 Facultat de Teologia de Catalunya: presentació de la vida consagrada  
 Presentació en la quarta hora del dimecres 25 de febrer de 2015. 

Projecció de l’audiovisual i taula rodona amb els professors de la 
Facultat de Teologia: Agustí Borrell, Margarita Bofarull, Claustre Solé, 
Domènec Valls i Lluís Serra. 

 CONFER. Participació del seu president a l’assemblea de l’URC prevista al 
març de 2015 

 El P. Luis Ángel de las Heras, president de CONFER, pronuncia la 
conferència “Caminos de vida consagrada hoy: dudas, certezas y 
esperanzas”. Data: 11 de març de 2015. Lloc: aula Sant Jordi del 
seminari conciliar de Barcelona. 
 

4. URC: Animació, formació i impuls 
 Trobada festiva i celebrativa de la Vida Religiosa de Catalunya 

 Festa major de la Vida Consagrada: eucaristia, acte commemoratiu i 
dinar de germanor. Data: 9 de maig. Lloc: col·legí La Salle Bonanova de 
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Barcelona. Conferència central de Mons. Santiago Agrelo Fernández, 
ofm, arquebisbe de Tànger. Més de 500 participants. 

 Festival de la Vida Consagrada (via pulchritudinis). Música. Art. Testimoniatges.  
 Estació d’enllaç: festival de la Vida Consagrada com a Festival de la 

Misericòrdia. Data prevista al proper any: 15 de gener  de 2016. Lloc: 
Casal Loiola de Barcelona. Col·laboració especial de la Vocalia de 
Pastoral Juvenil i Vocacional de l’URC 

 Tramesa periòdica de propostes de pregària comunitària amb motiu de l’Any de 
la Vida Consagrada 

 Cada setmana s’ha tramès a les comunitats religioses propostes de 
pregària, elaborades per les CONFER regionals i diocesanes. L’URC ha 
fet la seva pregària 
a la segona 
setmana de gener 
de 2015 en dues 
versions: catalana i 
castellana. 

 Conferències públiques 
de formació sobre vida 
consagrada.  

 Aprofitar les activitats 
habituals per incidir d’una 
forma especial en l’Any de la VC 

 Ponències en les assemblees generals de l’URC 
 Tallers a les celebracions de la Pasqua, organitzats per les 

congregacions, sobre la vida consagrada 
 Jornades de formació permanent. 
 S’han realitzat aquestes propostes, que són recollides als seus espais 

corresponents. 
 

5.  Intercongregacionalitat 
 Enfortiment dels Projectes intercongregacionals en marxa. Associació Cintra. 
 Nous projectes compartits 
 Impulsar trobades intercomunitàries de diverses congregacions durant l’any de 

la celebració 
 S’ha  impulsat el 

sentit de la 
intercongregacionalita
t, la renovació de 
l’Associació Cintra i la 
celebració de 
reunions 
intercomunitàries i 
intercongregacionals. 

6.  Comunicació 
 Entrevistes i reportatges a diversos diaris, setmanaris i programes de TV i ràdio 

sobre la VC  
 Especial rellevància al programa Signes dels Temps de TV3, a 

Catalunya Cristiana i a Ràdio Estel, a catalunyareligio... 
 Inauguració del nou web 

 A finals de 2015, el web està creat, però encara no s’ha produït la seva 
obertura al públic per tema de manca de personal. 
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 Publicació amb suport de l’URC del llibre sobre les aportacions de les dones (la 
immensa majoria religioses) a Catalunya 

 Roser Garriga i Trullols, M. Antònia Sabanet i Montserrat i M. Pau 
Trayner i Vilanova, religioses, són les autores del llibre “Hi som. 
Aportació de les 
dones creients 
a la societat i a 
l’Església 
catalanes”. 

 Difusió i/o publicació 
de la vida de 
fundadors i fundadores 
d’institucions religioses 
a Catalunya 

 Aquesta 
proposta serà 
duta a terme 
quan funcioni el web de l’URC. Catalunya Cristiana publica aquests 
continguts en la seva edició setmanal. 

 Cicle de cinema sobre temes vinculats a la vida consagrada. 
 Preestrena: “Marie Heurtin”. Data: 27 de febrer, divendres. Hora: 7 de la 

tarda. Saló Xavieranes. Avinguda Cambó, 12. Barcelona. Presentació: 
Peio Sánchez. 

 Conferència il·lustrada amb fragments fílmics de Peio Sánchez: “La vida 
religiosa al cinema”. Data: 25 de abril. Salesianes. 

 Projecció de la pel·lícula “Ida”. Data: 20 de març, divendres. Hora: 7 de 
la tarda. Saló Xavieranes.  Avinguda Cambó, 12. Barcelona. 
Presentació: Claustre Solé. 

 Nous títols de la col·lecció “URC” en col·laboració amb l’Editorial Claret.  
 Col·lecció URC, 4: “Carta apòstolica als consagrats en l'inici de l'Any de 

la Vida Consagrada (2015)”. S’hi inclou la Carta dels Bisbes de 
Catalunya a la vida consagrada. 
Editorial Claret. 

 
Posada en comú 
Es considera molt important la celebració 
de la festa major (9 de maig), valorada 
molt favorablement, per aquest motiu 
convindria celebrar trobades d’aquest 
tipus per enfortir els ligams de la vida 
religiosa. Magnífca la dimensió interna, al 
100%, en canvi de cara a la societat… 
pràcticament es redueix al testimoniatge. 
L’Any de la Misericòrdia té una dimensió 
global, en canvi l‘Any de la Vida 
Consagrada ha estat més sectorial. 
Reflexions sobre la projecció a la vida 
social, però cal respondre millor a la 

realitat. Més que parlar, per les obres ens coneixereu. Aquest és el nostre camp d’actuació. La 
valoraió numèrica no és el criteri. Ser sal i llum, sí. Més important ser que fer. Per això, ser 
testimonis. Significació de la intercongregacionalitat, que cal avançar més. També per barris i 
parròquies, trobades periòdiques de vàries comunitats. Es comenten algunes realitzacions 
interessants. La revista “Vida religiosa” ha fet una avaluació de l’Any de la Vida Consagrada. 
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La Junta directiva proposa a l’assemblea un pla triennal, que comprèn des del 2016 al 
2019. L’Any 2015 no hi entra perquè es va concentrar sobre l’Any de la Vida Consagrada. 
El P. Màxim Muñoz llegeix el seu contingut i n’explica els punts més importtants. 
Posteriormente, s’obren torns d’intervencions per comentar algunes de les propostes. A 
partir d’aquí, la Junta directiva veurà què pot incoporar o modificar per aprovar 
definitivamente la realizacio d’aquest pla. 
 
 
 

PROPOSTA DELS OBJECTIUS DEL TRIENNI 2016-2019 
 

Estem en el quadrienni 2015-2019. L’any passat es va donar prioritat a la 
celebració de l’Any de la Vida Consagrada. Ara es tracta de formular els 
objectius i prioritats per als tres anys que resten: 2016-2019. Heus ací la 
proposta, tot tenint en compte els objectius que es van proposar per a 
l’anterior quadrienni 2011-2015. 

UN COP D’ULL AL NOSTRE CONTEXT 

DAVANT  

 
1. L’envelliment de les comunitats religioses i el fort impacte de la reestructuració 

de les províncies canòniques de les diverses congregacions sobre la presència 
inculturada de la vida religiosa (cúries provincials i generals, comunitats religioses, 
obres) a Catalunya. 
  

2. La vivència de la vocació enmig de canvis socials, culturals, polítics, econòmics i 
religiosos de gran rellevància en un món en transformació amb repercussions 

TERCER MOMENT 
Exposició i diàleg sobre el Pla triennal de l’URC 2016-2019 
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significatives sobre l’espiritualitat, la vida comunitària, la missió de la vida religiosa i 
el nombre de vocacions. 
 

EXPERIMENTEM 
 

1. La necessitat de discernir la crida de l’Esperit en aquestes situacions i la 
resposta que les congregacions hem de donar per ser fidels a la voluntat de Déu, 
als carismes fundacionals i a l’anunci joiós de l’Evangeli, especialment en els nuclis 
creixents de persones excloses. 
  

2. La crida a l’arrelament en el sentit profètic de la vida religiosa, a afavorir l’escolta 
vocacional i a potenciar les dinàmiques de sortida i d’anunci més enllà de 
plantejaments autorreferencials. 
  

3. La recerca d’un marc de col·laboració intercongregacional que obri més 
possibilitats conjuntes de reflexió i d’acció pastoral 

 

PRIORITATS 

1. Animació, 
dinamització i 
formació de la vida 
religiosa a la llum de la 
Paraula de Déu. 

 

2. Enfortiment dels lligams 
intercongregacionals 
al servei de la societat i 
de l’Església 

 

3. Inculturació de la vida 
religiosa 
 

4. Comunicació de les 
realitats que viu la vida religiosa avui  
 

OBJECTIUS 

1. PASTORAL VOCACIONAL 
Impulsar el coneixement i presència de la VR en la vida de l’Església i de la 
societat que, a més, pugui desvetllar noves vocacions. 
1. Comprometre’s i donar suport a la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. 
2. Participar en les cadenes de pregàries per les vocacions. 
3. Impulsar amb l’ajut del departament de pastoral de la Fundació de l’Escola 

Cristiana de Catalunya la cultura i la proposta vocacionals. 
4. Difondre, a través dels mitjans de comunicació, testimoniatges personals i 

comunitaris de vida religiosa. 
5. Afavorir l’acompanyament personal. 
 

2. INCULTURACIÓ I ARRELAMENT 
Vetllar per la vitalitat, arrelament i representativitat de la VR a Catalunya en 
els processos de reestructuració de les Congregacions. 
2.1. Promoure la figura de la delegació permanent a Catalunya entre les 

congregacions que no hi tenen la cúria provincial o general 
2.2. Implicar els superiors majors amb seu fora de Catalunya en aquest objectiu 
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2.3. Impulsar iniciatives que ajudin les persones a integrar-se en la realitat eclesial 
i cultural de Catalunya 

2.4. Potenciar l’aprenentatge del català (oferta comuna de classes i de parelles 
lingüístiques entre religiosos/es) per afavorir una millor integració i projecció 
en la missió. 

 
3. VITALITAT I FORMACIÓ 

Continuar potenciant la formació permanent presencial i virtual i cercar 
camins d’innovació en aquest camp 
3.1. Prosseguir el cursos de formació inicial, organitzats pel CEVRE (Centre de 

Vida Religiosa i Espiritualitat), adreçats a joves en fase de postulantat i de 
noviciat. 

3.2. Mantenir i augmentar la qualitat de les jornades de formació permanent així 
com el servei dels exercicis espirituals. 

3.3. Crear noves propostes d’animació espiritual i de formació permanent 
(moment de la jubilació, responsabilitats comunitàries, altres situacions) 

3.4. Enriquir el Servei de Documentació que es tramet juntament amb l’Horeb. 
3.5. Divulgar conferències i actes formatius que es poden seguir a través del 

youtube, canals propis o streaming. 
3.6. Proporcionar 

materials de 
pregàries o 
indicacions de 
lectures per a 
les reunions 
comunitàries. 

3.7. Crear una guia 
de cases 
d’espiritualitat 
així com de 
cursos i 
activitats que 
s’hi promouen. 

3.8. Participar activament en la reflexió, vivència i divulgació de l’Any de la 
Misericòrdia. 

 
4. INTERCONGREGACIONALITAT 

Intensificar la col·laboració de les Congregacions en projectes conjunts i 
potenciar-ne els existents. 
4.1.  Fomentar la col·laboració intercongregacional en l’àmbit de les perifèries, tot 

responent a la crida del Papa 
4.2. Fomentar les trobades de religioses i religiosos per zones 
4.3. Donar suport a realitats conjuntes: l’Associació Cintra (Escola Cintra i 

Fundació Benallar); projectes conjunts, impulsats per dues o tres 
congregacions. 
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4.4. Promoure la presència de religiosos en propostes de voluntariat sobre tot en 
les perifèries i l’àmbit de l’exclusió 

4.5.  Convocar reunions d’estudi i reflexió de temes d’interès comú. 
4.6. Convocar un acte general de gran participació per enfortir els lligams de les 

diferents congregacions. 
4.7 Crear un grup d’estudi i reflexió amb expertesa sobre la realitat de la vida 

religiosa i la seva dimensió intercongregacional 
4.8 Orientar les congregacions que ho demanin per obtenir assessorament 

jurídic, econòmic, 
fiscal... 

 

5. COMUNIÓ ECLESIAL 
Enfortir la relació de la vida 
religiosa amb els bisbes de 
Catalunya i les esglésies 
diocesanes (missió, 
serveis, activitats i 
representativitat en els 
diversos consells, 
patronats, etc.) 
5.1. Mantenir i millorar, en la 

mesura del possible, els 
espais col·lectius de 
relació establerts entre 
els bisbes de Catalunya 
i l’URC (trobades amb 
la CET, reunió amb l’assemblea plenària de superiores i superiors majors i 
les reunions del SIRBIR). 

5.2. Treballar conjuntament amb els delegats episcopals de Vida Consagrada de 
cara a un millor servei d’animació i formació de la VR en cada Bisbat. 

5.3. Participar activament en els organismes diocesans que preveuen 
representants de l’URC en els seus estatuts (consells presbiterals, consells 
de pastoral...). 

5.4. Estudiar la possibilitat de nomenar un representant de l’URC a cada bisbat tot 
elaborant les seves funcions i competències, plantejades com una 
col·laboració i no un duplicat de les delegacions episcopals de Vida 
Consagrada. 

5.5. Participar activament en les convocatòries de les delegacions episcopals de 
vida consagrada. 

 
6. COMUNICACIÓ 

Continuar potenciant la comunicació interna i externa  
6.1. Elaborar un pla de comunicació. 
6.2. Dinamitzar més el web i les xarxes socials. 
6.3. Aconseguir la màxima difusió del butlletí informatiu Horeb i el Servei de 

Documentació. 
6.4. Oferir a les Congregacions un espai comú de reflexió i impuls sobre l’àmbit 

de la comunicació a través d’una jornada anual i d’altres iniciatives. 
6.5. Continuar la col·lecció URC de l’editorial Claret amb textos d’interès. 
6.6. Oferir, des de l’URC, comunicats de premsa que mantinguin l’opinió pública 

ben informada de les principals activitats, projectes i iniciatives portades a 
terme per les diverses congregacions. 
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Alguns punts comentats 
Clarificacions sobre els representants de l’URC. Conveniència d’incorporar formació per a 
religioses i religiosos de 40 a 50 anys, que sovint tenen un excés de càrrega i poc suport. 
Presència de la vida contemplativa en la formació permanent. Afegir un punt nou 5.6 que 
consisteixi en ajudar un millor encaix de la vida monàstica en les estructures de l’URC. 
Participació de l’URC rn institucions socials (associació del voluntariat, UNERSCO, espai 
de debat sobre immigrants...). Plantejar un creixement de l’URC amb més personal. El 
paper dels delegats episcopals de Vida Consagrada: què fan i més presència femenina. 
Promoure trobades intercongregacionals obrint-se també als lacis, en un format con 
“Juntos somos más”. Descentralitzar alguns serveis i grups de reflexió. Comentaris sobre 
el streaming. Alguns intervencions sobre el mitjans de comunicació i la presència en ells 
de la vida religiosa. 
El secretari general informa sobre quatre punts referents a les intervencions realitzades: 
la personalitat jurídica de l’URC, la funció i el sentit dels delegats episcopals de Vida 
Consagrada, l’aposta per a la formació permanent, comentant el compromís d’una 
congregació que la converteixs en prioritat, i el funcionament de la premsa.  

 
 
 

 
Primera 
El G. Pere Ferré, vicari provincial dels 
maristes de la província de l’Hermitage, 
informa detingudament sobre la situació 
que viu, de manera especial però no 
exclusiva, la seva congregació. La seva 
intervenció, clara, sentida i profunda, obre 
el panorama del tema i n’explica els punts 
claus. Distribueix una documentació 
variada i interessant. Un llarg aplaudiment 
de l’assemblea mostra el suport a l’actitud 
manifestada i a les mesures que la 
institució va prendre abans del psunami 
mediàtic i després del mateix. 
 
Segunda 
El P. Luis Ángel de las Heras, claretià i 
president de CONFER, ha estat nomenat 
com a bisbe de la Diòcesi de Mondoñedo-
Ferrol. La notícia del seu nomenament ha arribat durant la celebració de l’assemblea. 
Felicitats per la nova missió rebuda. 

Informacions diverses 
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El president clou l’assemblea general tot agraint la participació de tothom. 
Tot seguit, es passa al dinar de germanor. 
 

  

 
 

 

Madrid, 17 de 
marzo de 
2016 
(IVICON).- Mª 
Rosario Ríos 
Álvarez, odn, 
hasta hoy 
vicepresidenta 
de CONFER, 
va a asumir la 
presidencia 
interina de la 
Conferencia 
Española de 
Religiosos 
hasta la 
celebración 
de la próxima 
Asamblea de 
institución, a 
mediados del mes de noviembre. 

Superiora de la Provincia de España desde el 31 de julio de 2010, Mª Rosario Ríos nació 
en A Coruña en 1960. En 1983 ingresó en la Orden de la Compañía de María e hizo su 
primera profesión en 1985. Es Licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago y 
Bachiller en Teología por la Universidad de Comillas. Su trabajo apostólico ha estado 
centrado en el acompañamiento y evangelización de jóvenes en Colegios Mayores y 
Residencias Universitarias y en el equipo de Pastoral de la Provincia. Ha colaborado en 
cursos de Espiritualidad y acompañamiento de Ejercicio Espirituales. Ha realizado 
también servicios de formación (Maestra de novicias) y de gobierno. 

Cloenda de l’assemblea i dinar de germanor 

Mª Rosario Ríos, odn, presidenta interina de CONFER 



  
 

    36 | 55 

 
 

 
 
 
 

Apaciéntame, Señor, y apacienta Tú conmigo  (San Juan Damasceno) 

 
Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf 

 
 
 

 

A LAS JUNTAS  DE REGIONALES Y DIOCESANAS DE LA CONFER 
 
 
 

Madrid, 16 de marzo de 2016 
 

 

Queridos hermanos,queridas hermanas: 

 
 

Un saludo cordial en Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre. 
 
 

Os envío esta carta cuando se hace público que el Santo Padre me ha 
nombrado obispo  de  la  diócesis  de  Mondoñedo-Ferrol.  Agradezco  al  papa  
Francisco haberme confiado pastorear esa Iglesia particular sin ningún mérito 
por mi parte. 

 
El día 1 de febrero, en el Encuentro Internacional de la vida consagrada, 

celebrado en Roma, el Papa nos exhortó a los consagrados a vivir la profecía 
de la obediencia, la donación del corazón a Dios. Al comunicarme la noticia del 
nombramiento, me vinieron a la mente estas palabras y en este espíritu de 
obediencia he aceptado la misión que se me ha confiado. 

 
Os expreso mi gratitud por vuestra excelente disposición durante este 

tiempo de mi servicio a la CONFER  como  Presidente. He  trabajado  con ilusión  
animado  por  vuestra colaboración  espléndida  y desinteresada. Agradezco 
sinceramente  vuestro compromiso con la vida consagrada  a través de la 
CONFER y vuestra dedicación en cada diocesana y regional, sobre todo en el 
extraordinario Año de la Vida Consagrada que ha finalizado. 

 
Permitidme agradecer y reconocer el trabajo y la ayuda de todas las 

personas de la sede nacional de CONFER, singularmente de la secretaria 
general,Julia García,ichdp, de la secretaria  general  adjunta,  Pilar  Arroyo, hcsa  
y de  la  coordinadora   de  regionales  y diocesanas,Ma  Victoria González de 
Castejón, rscj, Toya. Forman un gran equipo con el resto de personas laicas y 
consagradas  de la sede. Un equipo que se renueva y mejora, con el que 
podéis  seguir contando  para  lo que necesitéis y con el que es bueno  que 
colaboréis de cerca en esta red de CONFER. 

 
A partir de ahora M. Ma ROSARIO RÍOS ÁLVAREZ,odn, va a ser Presidenta 

interina de CONFER hasta la celebración de la XXIII Asamblea General los días 15, 
16 y 17 de noviembre de 2016 (cf. Estatutos Art. 33.1). Es la primera religiosa que 

P. Luis Ángel de las Heras, bisbe electe de Mondoñedo-Ferrol 
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preside CONFER desde la unión de  1992.  Expreso mi  gratitud  hacia  ella  por  
el  apoyo  que   me  ha  prestado  como Vicepresidenta, a pesar de su importante 
carga de trabajo como Provincial de la Compañía de María en España. Felicito a 
Mariña por su generosidad  para desempeñar  este servicio ahora y os pido una 
oración por ella y toda vuestra colaboración. 

 

Termino manifestando  mi fe en la vida consagrada, mi esperanza firme 
en ella a pesar de las dificultades, y mi amor entrañable por este modo de 
seguir a Jesús  más de cerca. Que desde  la intercongregacionalidad y desde  
la CONFER, en cada uno de sus rincones geográficos,acrecentemos la belleza 
de esta forma de vida. Es patente la entrega generosa y alegre de tantas 
personas consagradas que  se manchan las manos en clave evangélica y son 
profetas de la alegría, de la cercanía, de la esperanza, de la obediencia, de la 
misericordia... Son personas que hacen de la vida consagrada esa vida profética 
que subraya el papa Francisco. 

 
Continuemos animando la vida consagrada en España en comunión con 

la Iglesia. Procuremos ser y aportar luz y fermento para que este mundo se dirija 
hacia el Reino de Dios y su justicia. Estoy seguro de que CONFER seguirá 
alentando a la vida consagrada en su testimonio y servicio samaritano. No 
trabaja sola. Lo hace unida a pastores y laicos que comparten el esfuerzo y 
empeño para que los pequeños, necesitados y excluidos caminen en este mundo 
con esperanza. 

 
Nos seguiremos encontrando. Oro por vosotros y vuestro servicio en 

CONFER. Orad por  mí  para  que  emprenda   con  ánimo  y  acierto  este  viaje  
misionero  y  pastoral  a Mondoñedo-Ferrol.  Para que llegue a ser el pastor que 
esa Iglesia particular  y la Iglesia Católica universal necesitan,en este Año Jubilar 
de la Misericordia y siempre. 

 
Un abrazo fraterno de comunión.  

 

Luis Ángel de las Heras Berzal,  CMF Obispo electo de 
Mondoñedo-Ferrol 
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(Jordi Llisterri –CR- 17 de març) Acabat l'Any de la Vida Consagrada no s'han acabat els 
reptes per als religiosos. Aquest dimecres es va fer al Seminari Conciliar de Barcelona 
l'Assemblea General de la Unió de Religiosos de Catalunya (URC). És la 74è reunió dels 
provincials i responsables de les congregacions i instituts de vida religiosa presents 
Catalunya. 

Un dels temes de la trobada va ser el balanç de l'Any de la Vida Consagrada que es va 
tancar el passat 2 de febrer. Entre altres actes, a Catalunya es va fer la trobada 
delsreligiosos amb els bisbes, la celebració a La Salle Bonanova amb l'arquebisbe de 
Tànger Santiago Agrelo, i l'acte acadèmic amb José Rodríguez Carballo, el secretari de 
la Congregació per als Instituts de Vida.  

Algunes de les reflexions de l'assemblea han marcat com a objectiu pendent la projecció 
social de la Vida Religiosa. Encara s'ha de donar a conèixer més, tant a fora com a dins 
mateix de l'Església. Una opció de vida que pot donar moltes respostes a les dificultats i 
aspiracions de la societat. L'Any també ha estat un moment de renovació i examen per als 
religiosos i les religioses. Per recordar que la centralitat i el foment de la vida consagrada 
està en l'experiència de Déu. 

En aquest vídeo ho expliquen el marista Lluís Serra, secretari general de la URC, i la 
germana clarissa de Reus Teresa Pujal, presidenta de la Federació de Clarisses de 
Catalunya, Castelló i Menorca. Pujal va conduir la reflexió d'aquesta trobada sobre la 
centralitat de l'experiència de Déu en la vida religiosa. 

L'assemblea de la URC també es va aprovar un pla de treball per als propers tres anys. El 
pla contempla les prioritats en l'àmbit de la formació, la difusió, la participació en la vida 
eclesial catalana, i la col·laboració entre els diversos ordes, congregacions i comunitats 
presents a Catalunya. 

La Vida Consagrada encara s'ha de donar a conèixer més 

http://urc.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bisbes-religiosos-una-trobada-visualitzar
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/mig-miler-religiosos-festejar-lany-vida-consagrada
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/rodriguez-carballo-vida-religiosa-nomes-te-sentit
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Durant l'assemblea el vicari provincial dels maristes, Pere Ferré, va informar sobre el 
seguiment que estan fent de les denúncies d'abusos a menors en algun dels seus 
centres. Ferré va insistir sobretot en el treball de prevenció que es realitza en les obres 
educatives dels maristes i va 
posar a disposició de la resta de 
congregacions els protocols i 
materials de difusió que han 
elaborat els darrers anys. 

El president de la URC, el 
claretià Màxim Muñoz, en la 
reflexió inicial de l'assemblea, va 
destacar els compromís dels 
religiosos "amb el papa 
Francesc i tota l’Església, en la 
lluita per protegir els menors i 
atendre les víctimes, amb actituds 
i accions de transparència, 
denúncia i sobretot de formació i prevenció". També va remarcar "des del rebuig absolut 
d’aquests comportaments delictius, compartint el dolor de les víctimes i la indignació de 
les seves famílies" que "no podem deixar de reivindicar l’acció educativa ben feta, 
continuada i contrastada de la gran majoria dels educadors que animen l’acció educativa 
diària de les escoles i altres projectes educatius adreçats a la infància i l’adolescència en 
risc". 

Com és habitual l'assemblea ha comptat amb la presència i la participació del bisbe de 
Vic, Romà Casanova, delegat per a la Vida Consagrada de la Conferència Episcopal 
Tarraconense, que ha presidit l'eucaristia. 
 

Vegeu: catalunyareligio.cat 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/vida-consagrada-encara-sha-donar-coneixer-
mes 
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Después de tantos días que han pasado desde que comenzó el alud de noticias sobre los 
casos de pedofilia en Maristas, me he dado cuenta que una de las principales 
preocupaciones de los padres del colegio era la de que no se comunicaran al resto de 
madres y padres lo que había sucedido en nuestro Centro. 

 Dado que por mi profesión (soy Juez de Instrucción Penal) conozco de primera mano y 
por desgracia, numerosos casos como el que aquí nos ocupa, he querido escribir estas 
líneas para tratar de dar alguna información de carácter objetivo que según he observado 

ningún medio de 
comunicación se ha 
interesado en publicar. 

En primer lugar nuestras 
leyes, redactadas y 
aprobadas por nuestros 
parlamentos, tanto estatal 
como autonómico recogen el 
derecho a la intimidad de los 
menores y ponen especial 
énfasis en esta protección 
cuando se trata de menores 
de edad que han sido objeto 
de abusos sexuales u otros 
hechos traumáticos. 

Conforme al artículo 18.1 de la Constitución el derecho a la intimidad personal y familiar 
tiene el rango de Derecho Fundamental, y hasta tal punto es inquebrantable que incluso 
en el artículo 20.4 de la Constitución, dice que el respeto de tal derecho constituye un 
límite al ejercicio de las libertades de expresión e información. 

Esto significa que a pesar de la libertad de expresión e información que existe en nuestro 
país, nadie puede hacer públicos hechos o datos que afecten a la vida íntima de cualquier 
persona privada sin la expresa autorización de ésta y que sólo la propia víctima o sus 
tutores pueden hacer públicos estos hechos si así lo desean, pero en ningún caso un 
tercero no autorizado. En este caso el Colegio, sin una autorización por escrito de los 
padres de los niños afectados, tiene prohibido terminantemente comunicar al resto de 
padres o a quien sea, estos hechos. Esto es así para evitar que las verdaderas víctimas y 
afectados tengan que soportar la presión social de que sus amigos y resto de padres o 
madres hablen de lo que ha sucedido o dejado de suceder creando de esta manera una 
mayor presión y un sufrimiento injustificado en estos niños que deberían ser nuestra 
mayor preocupación. Para ello hay tratar de ponerse en la piel de ese niño y de sus 
padres.  

Para que cualquiera pueda contrastar y comprobar esta información por sí mismo, cito: 

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen en su artículo 3 dice que: “El 
consentimiento de los menores e incapaces deberá presentarse por ellos mismos si sus 
condiciones de madurez lo permiten, de acuerdo con la legislación civil.” 

2. En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su 
representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio 

Maristes Sants – Les Corts 
Una carta rellevant 
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Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el Ministerio Fiscal se 
opusiere, resolverá el juez. 

El art.7 de la misma Ley dice que: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas 
en el ámbito de protección delimitado por el artículo 2 de esta ley: 4. La revelación de 
datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u 
oficial de quien los revela.” 

Es decir, revelar este tipo de hechos o datos que afectan a un niño o su familia hubiera 
constituido una intromisión ilegítima por parte del Colegio.  

 Además, este derecho ha sido 
recogido expresamente por la 
legislación catalana en la Ley 
14/2010 de los derechos y 
oportunidades en la infancia y 
adolescencia del Parlament de 
Catalunya cuyo artículo 36.3 
dice: “Los poderes públicos 
deben velar , con especial 
interés, por el derecho a la 
intimidad y al honor de los 
niños y adolescentes, 
especialmente de aquellos que 
han sido objeto de agresiones sexuales, maltratos o cualquier otra experiencia 
traumática.”  

Existen otras leyes con el mismo contenido pero esta es la más clara y próxima y por esto 
la cito expresamente. 

Esto significa que sólo la víctima o sus tutores tenían la potestad de hacer públicos los 
hechos o no hacerlo, y que tanto en los hechos del año 2011,  donde los padres, no sólo 
no autorizaron esta comunicación, sino que pidieron discreción a la escuela, donde sus 
hijos continuaron estudiando,  tomaron la decisión que creyeron era la mejor para su hijo, 
verdadera víctima de todo este asunto, y a quien manifiesto todo mi apoyo y solidaridad, 
como al resto de las víctimas de estos hechos deleznables. 

A pesar de ello, el Centro Maristas Sants Les Corts, y a pesar de ser el denunciado uno 
de sus profesores y que la familia no quería denunciar los hechos, puso una denuncia 
ante Fiscalía de Menores, que es donde correspondía hacerlo. 

 No conozco hasta la fecha otro Centro o Colegio que haya tomado la iniciativa de 
denunciar penalmente a un profesor trabajador del propio centro. A pesar de ello se habla 
de “laxitud” del Centro ante estos hechos cuando no hay nada más grave que acusar 
penalmente a alguien de ser un pederasta. Eso no indica, por pura lógica, ganas de 
ocultar o tapar como dicen algunos, sino más bien interés en que se saque a la luz o se 
averigüe por los órganos competentes y medios eficientes todo el daño que ese hombre 
hubiese hecho.  

Quiero reiterar que esto no es una opinión, es una deducción lógica derivada de una 
acción concreta. 

Lo mismo es aplicable al momento del año 2013, donde tampoco se autoriza al colegio a 
hacer públicos esos hechos, quien acude al Colegio es el padre de la víctima que en ese 
momento tenía 19 años y nadie podía decidir por él. Si bien existen dos versiones de lo 
que sucedió en las dos entrevistas que el padre de la víctima tuvo con el Centro, lo que 
está claro es que no fue hasta 2016 cuando esta víctima o su padre, desconozco quién 
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tomó la decisión, decidieron hacer públicos los hechos y salir en los medios y denunciar 
los hechos en el Juzgado correspondiente. 

De esta forma todos nos enteramos de lo que había sucedido, cuando la víctima decidió 
hacerlo público y era la única que podía tomar esa decisión.  

Finalmente respecto los hechos de fines del 2015, igualmente le son aplicables todo lo 
anteriormente explicado. Un hombre entra a hacer unas prácticas procedente de la 
Fundación Pere Tarres y comienza a hacer ciertos comentarios inapropiados a unas 
alumnas del centro de Sexto de Primaria, estas alumnas se lo explicaron a su tutor y 
media hora más tarde este hombre estaba fuera del centro, se había comunicado a la 
Fundación de procedencia su conducta y que no se le diera el título de monitor y el 
Director del Centro fue a denunciarlo penalmente a los Mossos, lo que algunas de las 
familias fueron a hacer también después.  

 Mientras estas alumnas y sus padres, no pidieran al 
Colegio y lo autorizaran por escrito a comunicar 

estos hechos al resto de padres, no estaba 
facultado el Centro a hacerlo.   

A este respecto hay que decir que el sistema 
de educación del Colegio, que promueve, 
como sabeis, la confianza plena entre los 
niños y sus padres y también con sus tutores, 
fue lo que hizo que estas alumnas actuaran 
como lo hicieron “rompiendo el silencio” que 
rodea a estas personas y se detectara a este 

presunto abusador en dos semanas librando a 
todos nuestros hijos de estar cerca del mismo. 

Destacar que esto sucedió antes de que la noticia 
sobre los hechos acaecidos en el año 2011 saliera a la luz.  
Por lo que no puede hablarse de actuación oportunista sino que fue 
como el Centro actuó, libre de toda presión mediática que fue la que vino después. 

Esta forma de actuar del Centro deriva del Protocolo de Prevención de Abusos  que ha 
creado el propio centro a partir de la Ley 14/2010 y que está en proceso de aplicación 
desde el año 2013, donde hay una parte de formación a todos los niveles de los que 
intervienen y trabajan en el Colegio y que llega hasta los profesores, tutores, monitores, y 
se extiende a los padres y alumnos, esta parte final estaba prevista realizarla a inicios del 
próximo curso pero los acontecimientos han hecho que se adelante a este año con el 
lema de “Trenca el Silenci. No estàs sol” y que tratar de dar herramientas a los alumnos 
para que confíen en sí mismos, en sus padres y los tutores y tiene como finalidad evitar 
que el abuso se produzca.  

El segundo punto a aclarar es el tema de continuar la denuncia contra Benítez que se 
puso por el Colegio en el año 2011. Aquí hay que dejar claro que nuestro Código Penal 
que es la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, en el Artículo 191 dice que: “1. Para 
proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia 
de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que 
actuará ponderando los legítimos intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de 
edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o una persona 
desvalida, bastará la denuncia del Ministerio Fiscal.”  

El Colegio, tras poner esta denuncia en Fiscalía de Menores, carecía de facultad para 
continuar con la denuncia si no era mantenida por los padres de la víctima o el Fiscal, en 
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el año 2011, o si la denuncia no la ponía la propia víctima, en el caso de 2013, ya que 
ésta tenía 19 años en ese momento, y ni siquiera su padre estaba facultado a hacerlo por 
él salvo que esté declarado incapaz.  

Espero que estas páginas, no esperaba que se alargara tanto, hayan ayudado a entender 
mejor la postura del Colegio Maristas Sants Les Corts, del que yo sí, al menos, estoy 
orgullosa que vayan mis hijos. Por mi experiencia en estos casos, no he visto nunca a un 
Centro Escolar actuar con la claridad y legalidad que he apreciado en este y por eso he 
tratado de informar lo mejor que podido o sabido. 
Gracias. 

Sofía. 
 
 
 
 
  

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   
 

 

El dia 12 de març s’ha celebrat la darrera jornada de formació de curs. El tema: “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. 
Ha tractat quatre punts, que han desvetllat un gran interès dels participants: 1. Què 
entenem com a Regne de Déu. Shalom. 2. Persona, ésser relacional. 3. Justícia, 
dinamisme del Shalom. 4. Temps: dinamisme del present. Procés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 
Forma d’inscripció: 

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

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

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

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

                      ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 
Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 18-24 juliol) o EE2 Montserrat, 8-14 agost) 

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

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2016 
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José Luis Fonseca, provincial de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
 
Joan Ortiz / Carme Munté | Catalunya Cristiana, 20 de març de 2016 
 

 
José Luis Fonseca en la inauguració dels nous locals de la FAD i l’Obra Social. 
 
José Luis Fonseca, superior de la província d’Aragó-Sant Rafael de l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu, va ser el 7 de març passat a Barcelona. El motiu de la visita era la 
inauguració dels nous locals de dos dels projectes de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu: la Fundació d’Atenció a la Dependència i l’Obra Social. Tots dos projectes tenen la 
seu en el mateix edifici de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, al barri de Sants de 
Barcelona.  
 
El 8 de març passat es va celebrar la festa de Sant Joan de Déu. Què destacaria del 
testimoni d’aquest home del segle XVI?  
A partir de la seva conversió, Juan Ciudad va entendre que la máxima plenitud i felicitat 
com a home era servir altres persones que veia en necessitat total. Després de quatre 
segles, els germans mirem de reproduir la mateixa missió, si bé amb altres formes i 
maneres. 
 
La concessió del Premi Princesa d’Astúries 2015 va permetre constatar la 
importància de l’orde en l’àmbit internacional. Quines són les xifres de la seva 
presència arreu del món? 
Som presents a 55 països dels cinc continents, amb 1.098 germans, uns 50.000 
professionals, 7.000 voluntaris i més de 300.000 benefactors-donants. Pel que fa a la 
província d’Aragó-Sant Rafael, compta amb 12 comunitats de germans escampades en 

“Tenim una missió important en la dignificació de les persones” 
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les set comunitats autònomes: Navarra, Aragó, Catalunya, Balears, València, Múrcia i una 
presència a Madrid.  
 
A Catalunya són coneguts sobretot per l’Hospital Maternoinfantil d’Esplugues de 
Llobregat.  
Sí. De vegades a Catalunya diem que només es coneix l’Hospital Maternoinfantil, però els 
germans estem en molts projectes i programes més. Des dels darrers anys estem molt 
implicats en els temes socials, especialmente amb les persones sense sostre. Hem de 
reprendre les arrels de sant Joan de Déu, que sortia al carrer a cercar la gent en 
necessitat extrema. Avui dia, malauradament, hi ha moltes persones que viuen en una 
situació indigna. Nosaltres creiem que tenim una missió important per complir amb elles: 
dignificar-ne la situació, donar-los un sostre i d’altres oportunitats d’incorporar-se a la 
societat. 

 
A banda dels albergs, 
l’Orde Hospitalari de 
Sant Joan de Déu ha 
apostat pels pisos per a 
persones sense sostre. 
Per què és important 
passar de l’alberg al 
pis? 
 Hem demostrat amb 
estudis i investigación 
que és molt més 
rehabilitador per a una 
persona sense sostre 
poder viure en un pis que 
en un alberg massificat. 
Li permet més intimitat 

així com Borja de María un acompanyament més individualitzat i personalitzat.  
 
Com es manté l’orde des del punt de vista econòmic?  
A totes les comunitats autònomes tenim acords amb l’administració pública. L’Obra Social 
ens dóna suport en els programes socials on tenim més dificultats d’aconseguir acords i 
recursos. I, és clar, amb la gestió que fem amb els recursos.  
 
Vostè fa 35 anys que és germà de Sant Joan de Déu. Com valora aquesta 
implicació?  
Estic tan identificat amb el carisma de sant Joan de Déu que ja sento que forma part de la 
meva personalitat, la qual cosa significa que el valor de l’hospitalitat és constitutiu de la 
meva persona. No entendria, per tant, que no fos capaç d’acollir la gent, acceptar-la com 
és, acompanyar-la, ajudar-la. La meva forma de ser em porta a aquesta situació. 
Espiritualment passa el mateix. L’evangeli fonamentalment és servir-nos i ajudar-nos els 
uns als altres. La teología i l’evangeli cal dur-lo a la vida. Jesús de Natzaret, si d’alguna 
cosa es preocupava, era del patiment de les persones. Nosaltres com a germans de Sant 
Joan de Déu, amb l’hospitalitat ben feta i fent el bé ben fet, construïm una societat de 
valors molt millor de la que tenim.  
 
La crisi ens ha fet millors?  
Ens ha fet més sensibles a les necessitats. Hem vist que l’estat del benestar no es pot 
construir sobre els diners, cal tenir altres instruments.  
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LA CAPUTXINADA 

Enllaç de l'exposició virtual de la Biblioteca de la Facultat de Dret, de la UAB, sobre la 
Caputxinada, per si era del vostre interès. 
http://www.bib.uab.cat/socials/exposicions/50anyscaputxinada/manifest.html 

 
MARE TERESA SERÀ CANONITZADA EL 4 DE SETEMBRE DE 2016 

(ZENIT – Ciudad del Vaticano).- El papa 
Francisco ha celebrado esta mañana el 
Consistorio Ordinario Público para las 
canonizaciones de 5 beatos. 
Los cardenales con el papa Francisco 
durante el consistorio 
De este modo se ha establecido que el 
domingo 5 de junio serán las 
canonizaciones de Estanislao de Jesús 
María y María Isabel Hesselblad.  El 
domingo 4 de septiembre será 
canonizada Teresa de Calcuta. Y 
finalmente, el 16 de octubre se celebrará 

la canonización de José Sánchez del Río y José Gabriel del Rosario Brochero. 
 
Declaración del Postulador sobre la canonización de la Beata Teresa de Calcuta - P. 
Brian Kolodiejchuk, MC  

Hoy, El Papa Francisco celebró un consistorio de cardenales y obispos en la que, entre 
otras causas, se aprobó la canonización de la Beata Teresa de Calcuta. La canonización 
se llevará a cabo el 4 de septiembre de este año en Roma, durante la misa dominical 
celebrada como parte del Jubileo de los trabajadores y voluntarios de la misericordia. 
 
Toda la familia de las Misioneras y Misioneros de la Caridad, - Hermanas, Hermanos, 
Padres, Colaboradores, El Movimiento de Corpus Christi para Sacerdotes, laicos 
asociados (Laicos Misioneros de la Caridad y el Movimiento Tengo Sed), voluntarios, 
bienhechores, amigos de diferentes credos, y especialmente los más pobres de los 
pobres – Se regocija y está profundamente agradecida al Papa Francisco por este 
acontecimiento tan significativo en su historia y en la vida de la Iglesia durante este 
Jubileo de la Misericordia.  
 
Es providencial que el milagro aprobado, ocurrido en Santos, Brasil en el 2008, a través 
de la intercesión de la Beata Teresa, fue comunicado a la Postulación, sólo hasta finales 
del 2013 y recibió la aprobación en diciembre del 2015. Siendo así que la canonización de 
la Madre Teresa se convierte en un acontecimiento importante en el Jubileo de la 
Misericordia. 
 
Ya durante su vida, la Madre Teresa era un icono de la tierna misericordia de Dios, 
irradiando la luz del amor de Dios a tantas personas a través de las obras de misericordia, 
tanto materiales como espirituales. Desde el cielo, ella continúa cumpliendo su misión: 
“encendiendo la luz de los que están en la oscuridad en la tierra”. Con su canonización, la 
Iglesia la presenta como modelo e intercesora de los que, como ella, "ansían encender el 

Cursos, actes, activitats i formació 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bib.uab.cat%2Fsocials%2Fexposicions%2F50anyscaputxinada%2Fmanifest.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFuM_bLekwbMk4MMt1ARuc8n2_tTg
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=b04737f4d1&e=d6493e3465
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=5091bf059a&e=d6493e3465
http://zenit.us12.list-manage1.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=2c3e7e35d2&e=d6493e3465
http://zenit.us12.list-manage.com/track/click?u=545839af89f9e961d050590b6&id=01740695c2&e=d6493e3465
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fuego del amor y la paz en todo el mundo. "Ella podría ser considerada Santa Patrona, 
especialmente de aquellos que están más necesitados de la misericordia de Dios.  
 

Que, por su ejemplo e intercesión, Madre 
Teresa pueda inspirar a muchos a dar sus 
"corazones para amar y sus manos para 
servir”, comenzando por los que están más 
cercanos a ellos. Que todos continuemos 
viviendo y profundizando nuestra 
consciencia de la necesidad de la 
misericordia y tengamos la voluntad de 
extender la misericordia en nuestras 
comunidades, en nuestras familias y en 
nuestro servicio a los pobres.  
 

A medida que la Causa de Canonización llega a su fin, las Misioneras de la Caridad y la 
Postulación expresan su agradecimiento a todas las personas que nos han ayudado y 
apoyado en llevar a cabo la Causa de Canonización de la Madre Teresa.  
Con mucho agradecimiento, oremos: Beata- y futura Santa -Teresa, ¡Ruega por nosotros! 
 
P. Brian Kolodiejchuk, MC | 15 de marzo del 2016. 
 

TALLER DE PRÀCTICA CONTEMPLATIVA | TERESIANES DE TORTOSA 

Taller de Pràctica Contemplativa que organitzem a la nostra casa d'espiritualitat del 15 al 
17 d'abril. 

Podeu accedir a la informació del taller a través del link: 

https://drive.google.com/file/d/0Bzfyy3950EWaN0NRWWtqQ0xveWs/view?usp=sharing 

Per realitzar la inscripció: 

https://docs.google.com/forms/d/1bjR4q4bsQcc__YUxBzzZ29pv-3FM-
uh4wKBjmp3XWBw/viewform?edit_requested=true 

Esperem poder comptar amb vosaltres i us agraïm la confiança. 

 

PLATAFORMA D'ENTITATS CRISTIANES IMMIGRANTS 

A la darrera reunió vam decidir tirar endavant la sensibilització que sobre l'hospitalitat vers 
migrants i refugiats ens hem proposat des de la Plataforma. Per dur-la a terme 
necessitarem persones que estiguin disposades a fer xerrades a grups, parròquies, 
escoles, comunitats... Actualment són diverses les entitats que ja estan fent aquest tipus 
de xerrades però quan més persones disposades hi hagi, a més llocs podrem arribar.  

Es tractaria només, de pensar en alguna persona de la nostra entitat que pogués tenir el 
temps, les ganes i l'habilitat per fer-ho i proposar-li personalment. Si la persona s'hi avé 
envieu el nom i l'adreça de correu a storres1971@gmail.com (Santi Torres) 

Amb tota la gent que digueu, miraríem de muntar una jornada de formació de matí on 
presentaríem els materials que actualment hi ha disponibles, i aprofundiríem en alguns 
dels temes que van sortir com a importants: rumorologia, aspectes jurídics, fonaments 
bíblics de l'hospitalitat  etc...   

https://drive.google.com/file/d/0Bzfyy3950EWaN0NRWWtqQ0xveWs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1bjR4q4bsQcc__YUxBzzZ29pv-3FM-uh4wKBjmp3XWBw/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1bjR4q4bsQcc__YUxBzzZ29pv-3FM-uh4wKBjmp3XWBw/viewform?edit_requested=true
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Cal elaborar una possible llista de persones interessades en ser «agents d'hospitalitat» i 
sensibilització. Estem ja fora de termini. Animeu-vos i animeu a les persones que puguin 
estar interessades a participar. 

 

SETMANA  SANTA – PASQUA | CARMEL DE MATARÓ, 2016 
  
Diumenge de Rams i de Passió, 20 de març 
a les 10’00: Benedicció, processó dels rams i Missa 
  
Dimecres Sant, 23 de març 
a les 8’00: Missa i Sagrament de la Reconciliació  
  
Dijous Sant, 24 de març 
a les 7’30: Ofici de lectura i Laudes 
a les 20’30:  Missa de la Cena del Senyor 
  
Divendres Sant, 25 de març 
a les 8’00:  Litúrgia del matí 
a les 16’00:  Celebració de la Passió del Senyor 
a les 20’00: Via Crucis 
  
Dissabte Sant, 26 de març 
a les 8’00: Litúrgia del matí 
a les 18’45:  Vespres 
a les 22’00:  Vetlla pasqual 
  
DIUMENGE DE PASQUA 
27 de març 
a les 8’15 Laudes 
a les 10’00:  Missa del dia de Pasqua 
a les 18’45: Vespres 
  
Dilluns de Pasqua, 28 de març 
a les 8’00: Missa i Laudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papa Francesc:  
 
“On està Déu, quan es tanquen 
les portes als refugiats?” 
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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 
 

6a Setmana  

Rams-Passió 20 de març 
 

Lc 22,14-23-56 

Temps per compartir 
 

Com desitjava menjar amb vosaltres 

aquest sopar pasqual abans de la 
meva passió. 
 

L'últim sopar 

(Mt 26,26-30; Mc 14,22-26; 1Co 11,23-
25) 

14 Quan va arribar l'hora, Jesús es posà a 
taula amb els apòstols 15 i els digué: 

--Com desitjava menjar amb vosaltres 

aquest sopar pasqual abans de la meva 
passió! 16 Perquè us asseguro que ja no el 

menjaré més fins que la Pasqua trobi el 
seu compliment en el Regne de Déu. 

17 Llavors prengué una copa, digué 

l'acció de gràcies i afegí: 
--Preneu això i repartiu-vos-ho, 

18 perquè us asseguro que des d'ara ja no 
beuré més del fruit de la vinya fins que 
haurà arribat el Regne de Déu. 

19 Després prengué el pa, digué l'acció 
de gràcies, el partí i els el donà tot dient: 

--Això és el meu cos, entregat per 
vosaltres. Feu això, que és el meu 
memorial. 

20 I, havent sopat, féu igualment amb la 
copa, tot dient: 

--Aquesta copa és la nova aliança 
segellada amb la meva sang, vessada per 
vosaltres. 21 Però sapigueu que la mà del 

qui em traeix és a prop meu en aquesta 
taula. 22 El Fill de l'home fa el seu camí, 

com havia estat fixat per endavant, però ai 
de l'home que el traeix! 

23 Llavors començaren a preguntar-se els 

uns als altres quin d'ells seria capaç de fer 
una cosa així. 
 

56 Una criada el veié assegut vora el foc i, 

després de mirar-se'l fixament, va dir: 
--Aquest home també hi anava, amb ell. 

 

 

De dioses y Hombres 
 
(per Xavier Beauvois. França 2010) és una 
autèntica joia. La pel·lícula explica la veritable 
història d'una comunitat de vuit monjos 
cistercencs que viuen a les muntanyes del 
Magrib en perfecta harmonia amb els seus 

germans musulmans. Malgrat l'amenaça del 
terrorisme islamista que assassina alguns i 
altres, els monjos decideixen quedar-se al 
costat de la amable població musulmana tot 
pregant . 
 

 
 
 
 
 

 

 

Jubileu de la Misericòrdia 

javascript:openref('/biblija.cgi?set=15&l=ca&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=25&m=%4D%74+26,26-30');
javascript:openref('/biblija.cgi?set=15&l=ca&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=25&m=%4D%63+14,22-26;%201Co%2011,23-25');
javascript:openref('/biblija.cgi?set=15&l=ca&pos=1&qall=0&idq=0&idp0=25&m=%4D%63+14,22-26;%201Co%2011,23-25');
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EVANGELI FILM 
 

7a Setmana  

Pasqua de resurrecció 27 de 

març 
 

Lc 24,1-12 
Temps de plenitud, llum 

 

Per què busqueu entre els 
morts aquell que viu. 
 

1 El diumenge, molt de matí, 

les dones arribaren al sepulcre 
portant els olis aromàtics que 

havien preparat 2 i van trobar 
que la pedra havia estat 

apartada del sepulcre. 3 Hi van 
entrar, però no hi trobaren el 
cos de Jesús, el Senyor. 

4 Estaven del tot perplexes 
sobre què havia passat, quan 

se'ls van presentar dos homes 
amb vestits resplendents. 
5 Esglaiades, van abaixar el 

rostre, i ells els digueren: 
--Per què busqueu entre els 

morts aquell qui viu? 6 No és 
aquí: ha ressuscitat. Recordeu 
què us va dir quan encara era a 

Galilea: 7 "Cal que el Fill de 
l'home sigui entregat a les 

mans dels pecadors, que sigui 
crucificat i que ressusciti el 
tercer dia." 

8 Elles van recordar aquestes 
paraules de Jesús. 

9 Llavors se'n tornaren del 
sepulcre i van anunciar tot això 
als Onze i als altres. 10 Eren 

Maria Magdalena, Joana i Maria, 
mare de Jaume. També les 

altres que anaven amb elles ho 
explicaven als apòstols, 11 però 
les seves paraules els van 

semblar un deliri, i no se les 
van creure. 12 Amb tot, Pere 

se'n va anar corrents fins al 
sepulcre, s'ajupí i veié que hi 
havia tan sols el llençol 

d'amortallar. Després se'n tornà 
a casa, estranyat del que havia 

succeït. 

 

Vivir para siempre 
 
(Gustavo Ron España 2010) 
A Sam, un nen de dotze anys l’apassionen les  històries 
fantàstiques. Vols saber-ho tot sobre ovnis i pel·lícules de 

por, aeronaus i fantasmes. També vol saber què se prenent 
la primera copa de cervesa, fumant el primer cigarret o 
donant el primer petó a un anoia. Vol conèixer les 
experiències d'un adolescent, perquè probablement no 
arribarà a aquesta edat. Té leucèmia, i encara que els adults 
defugen donar-li certes respostes o bé ho fan amb 
ambigüitats, ell vol saber-ho tot sobre la mort. Preparat per 

trobar respostes a les preguntes, decideix escriure un llibre, 
un diari personal amb les seves preocupacions i reflexions 
però també un llibre d’investigació científica.  

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Gustavo+Ron
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El Parlament aprova una moció de condemna dels abusos sexuals a menors  
El BOPC del passat 4 de març recull la moció unànimement aprovada en la qual el 
Parlament “condemna enèrgicament qualsevol tipus d’assetjament i abús sexual i en 
mostra el seu complet rebuig, considerant que sota cap concepte es poden tolerar o 
encobrir. Són actes totalment inacceptables que atempten contra drets fonamentals de les 
persones i que s’han de prevenir i ser eliminats contundentment amb celeritat i fermesa”.  
Igualment s’han aprovat d’altres mocions que fan referència als continuadament reiterats 
“protocols” d’actuació. Les resolucions parlamentàries insten que es garanteixi “l’obligat 
compliment del protocol per part dels centres, i no fer-ho comportaria unes conseqüències 
punibles que estarien també tipificades”, alhora que també insta a “introduir l’obligatorietat 
per part dels centres de comunicar no tan sols a la DGAIA, sinó també al Departament 
d’Ensenyament, a la Fiscalia i a les persones que detenen la pàtria potestat o la tutela del 
menor en cas d’abusos sexuals o maltractament detectat”.  
La Fundació Escola Cristiana, tal com ja ho ha manifestat en ocasions anteriors i en la 
línia en què ho ha fet la Conferència Episcopal Tarraconense, se suma i comparteix sense 
dubte i incondicionalment el que contemplen aquestes mocions.  
Alhora, s’ha de fer una reflexió. Si el Parlament insta a garantir un obligat compliment del 
protocol per part dels centres, a la vegada que afirma que el seu incompliment 
‘comportaria’ conseqüències punibles, i apel·la a ‘introduir’ l’obligatorietat de comunicar 
els fets a diferents subjectes, tot plegat genera el dubte raonable que en l’actualitat 
aquestes obligacions relacionades amb els ‘protocols’ siguin tant explícites o concretes 
per a les escoles.  
No volem donar a entendre que no estiguem d’acord en la necessitat de l’existència 
d’aquests protocols ni en la seva aplicació quan correspongui. Al contrari, les institucions 
hi han treballat i algunes disposen d’aquests documents, molt elaborats i complets. I es 
demostren eficaços, com s’ha pogut comprovar en el cas del monitor que prestava servei 
a través d’una subcontractació a una escola dels germans maristes.  
Per això ens refermem que no es pot qüestionar de manera generalitzada i superficial un 
conjunt d’accions educatives que es du a 
terme a les escoles, i que s’accentuarà tal 
com calgui, amb el propòsit de crear en la 
comunitat educativa una cultura de 
prevenció, d’intolerància i de reacció 
davant d’aquests fets, que són socialment i 
moralment execrables.  
 
Estem en campanya  
Una escola amb un bon projecte 
pedagògic  
El projecte pedagògic o educatiu de 
qualsevol institució educativa constitueix el 
marc de referència de tota la seva activitat 
escolar. No només pretén recollir els trets 
d’identitat i els objectius generals, sinó que 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 590 / 14.03.2016 
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tendeix a orientar les actuacions educatives i a promoure la col·laboració de tots els 
agents implicats. I ho fa, a més, amb una doble projecció: interna (cap a la institució 
escolar) i externa (cap a l’entorn). El col·lectiu de les escoles cristianes disposa d’aquest 
projecte educatiu, conforme el seu ideari respectant la normativa vigent.  
Per tant, el projecte educatiu de centre (PEC) és el document que defineix com funciona 
cada centre educatiu, cada escola en concret. Inclou els principis rectors que el 
diferencien d'altres centres, adaptats a la realitat de l'entorn del seu alumnat i d'acord amb 
les conviccions pedagògiques dels docents; explicita les línies d'atenció a la diversitat i els 
objectius a mitjà termini; desglossa les línies mestres d'organització... Serà la base de les 
programacions dels professors i de qualsevol actuació singular que es vulgui dur a terme 
a l'escola. 
Cada escola, cada institució, respon a uns trets singulars. Les famílies s’interessaran per 
fins a quin punt aquesta específica manera d’entendre l’alumne i l’educació respon a les 
conviccions i el sentit que cada pare i mare donen a l’educació que volen que els fills 
rebin. És aquesta una qüestió de fons que va més enllà de les preocupacions més 
formals. Una escola integradora, acollidora, exigent, participativa... són elements 
definidors d’una manera de fer concreta de cada centre que els pares voldran conèixer 
per acabar de prendre la decisió sobre l’escola més adient a les seves idees i interessos.  
Podeu ampliar aquesta informació a la web Tria Escola Cristiana on, de manera àmplia, 
us informem d’aquest i d’altres elements importants que ajuden a escollir la millor escola. 
 
 
 

L’any 2016 es commemora el centenari de la 
mort de Josep Torras i Bages. Va ser bisbe de 
Vic durant 17 anys i és conegut com el 
patriarca espiritual de Catalunya. Autor de 
nombrosos llibres, escrits pastorals i 
publicacions, es va convertir en personatge de 
gran influència entre artistes, intel·lectuals i 
polítics. “Signes dels temps” entrevista Xavier 
Baró, historiador i coautor del llibre “Torras i 
Bages. Home de l’eternitat”. 

Altres temes: 
- Missioners de la Misericòrdia. Conversa amb Bernabé Dalmau, monjo de Montserrat i 
missioner del bisbat de Sant Feliu de Llobregat. 
- Espai de “Patrimoni”: Església de Santa Eugènia de Relat d’Avinyó. 

 
Data: 20 de març de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 
 
 
 

    MARÇ | 2016 
20 dg Diumenge de Rams 

25 dv Festa: divendres sant 

27 dg Pasqua de Resurrecció 

28 dl Festa de dilluns de Pasqua 
 
 
 
 

Signes dels temps a TV3 : « Josep Torras i Bages » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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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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