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Jesús ha ressuscitat!!! 

Barcelona, 31 de març de 2016                                                                                ANY IX. núm.       
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PASCUA 2016 

Balcón central de la Basílica Vaticana  
Domingo 27 de marzo de 2016 

«Dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia» (Sal 135,1) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Pascua! 

Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en cruz por amor, y por 
amor ha resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor! 

Su resurrección cumple plenamente la profecía del Salmo: «La misericordia de Dios es 
eterna», su amor es para siempre, nunca muere. Podemos confiar totalmente en él, y le 
damos gracias porque ha descendido por nosotros hasta el fondo del abismo. 

Ante las simas espirituales y morales de la humanidad, ante al vacío que se crea en el 
corazón y que provoca odio y muerte, solamente una infinita misericordia puede darnos la 
salvación. Sólo Dios puede llenar con su amor este vacío, estas fosas, y hacer que no nos 
hundamos, y que podamos seguir avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la 
vida. 

El anuncio gozoso de la Pascua: Jesús, el crucificado, «no está aquí, ¡ha resucitado!» 
(Mt 28,6), nos ofrece la certeza consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte 
y, con ello, ha quedado derrotado el luto, el llanto y la angustia (cf. Ap 21,4). El Señor, que 
sufrió el abandono de sus discípulos, el peso de una condena injusta y la vergüenza de 
una muerte infame, nos hace ahora partícipes de su vida inmortal, y nos concede su 
mirada de ternura y compasión hacia los hambrientos y sedientos, los extranjeros y los 
encarcelados, los marginados y descartados, las víctimas del abuso y la violencia. El 
mundo está lleno de personas que sufren en el cuerpo y en el espíritu, mientras que las 
crónicas diarias están repletas de informes sobre delitos brutales, que a menudo se 
cometen en el ámbito doméstico, y de conflictos armados a gran escala que someten a 
poblaciones enteras a pruebas indecibles. 

Missatge Urbi et Orbe del papa Francesc 



  
 

    3 | 42 

Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la querida Siria, un país desgarrado por 
un largo conflicto, con su triste rastro de destrucción, muerte, desprecio por el derecho 
humanitario y la desintegración de la convivencia civil. Encomendamos al poder del Señor 
resucitado las conversaciones en curso, para que, con la buena voluntad y la cooperación 
de todos, se puedan recoger frutos de paz y emprender la construcción una sociedad 
fraterna, respetuosa de la dignidad y los derechos de todos los ciudadanos. Que el 
mensaje de vida, proclamado por el ángel junto a la piedra removida del sepulcro, aleje la 
dureza de nuestro corazón y promueva un intercambio fecundo entre pueblos y culturas 
en las zonas de la cuenca del Mediterráneo y de Medio Oriente, en particular en Irak, 
Yemen y Libia. Que la imagen del hombre nuevo, que resplandece en el rostro de Cristo, 
fomente la convivencia entre israelíes y palestinos en Tierra Santa, así como la 
disponibilidad paciente y el compromiso cotidiano de trabajar en la construcción de los 

cimientos de una paz justa y 
duradera a través de 
negociaciones directas y 
sinceras. Que el Señor de la 
vida acompañe los esfuerzos 
para alcanzar una solución 
definitiva de la guerra en 
Ucrania, inspirando y apoyando 
también las iniciativas de ayuda 
humanitaria, incluida la de 
liberar a las personas detenidas. 

Que el Señor Jesús, nuestra paz 
(cf. Ef 2,14), que con su 
resurrección ha vencido el mal y 
el pecado, avive en esta fiesta 
de Pascua nuestra cercanía a 
las víctimas del terrorismo, esa 

forma ciega y brutal de violencia que no cesa de derramar sangre inocente en diferentes 
partes del mundo, como ha ocurrido en los recientes atentados en Bélgica, Turquía, 
Nigeria, Chad, Camerún, Costa de Marfil e Irak; que lleve a buen término el fermento de 
esperanza y las perspectivas de paz en África; pienso, en particular, en Burundi, 
Mozambique, la República Democrática del Congo y en el Sudán del Sur, lacerados por 
tensiones políticas y sociales. 

Dios ha vencido el egoísmo y la muerte con las armas del amor; su Hijo, Jesús, es la 
puerta de la misericordia, abierta de par en par para todos. Que su mensaje pascual se 
proyecte cada vez más sobre el pueblo venezolano, en las difíciles condiciones en las que 
vive, así como sobre los que tienen en sus manos el destino del país, para que se trabaje 
en pos del bien común, buscando formas de diálogo y colaboración entre todos. Y que se 
promueva en todo lugar la cultura del encuentro, la justicia y el respeto recíproco, lo único 
que puede asegurar el bienestar espiritual y material de los ciudadanos. 

El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad que reverbera a través de 
los siglos, nos invita a no olvidar a los hombres y las mujeres en camino para buscar un 
futuro mejor. Son una muchedumbre cada vez más grande de emigrantes y refugiados —
incluyendo muchos niños— que huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia 
social. Estos hermanos y hermanas nuestros, encuentran demasiado a menudo en su 
recorrido la muerte o, en todo caso, el rechazo de quien podrían ofrecerlos hospitalidad y 
ayuda. Que la cita de la próxima Cumbre Mundial Humanitaria no deje de poner en el 
centro a la persona humana, con su dignidad, y desarrollar políticas capaces de asistir y 
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proteger a las víctimas de conflictos y otras situaciones de emergencia, especialmente a 
los más vulnerables y los que son perseguidos por motivos étnicos y religiosos. 

Que, en este día glorioso, «goce también la tierra, inundada de tanta claridad» (Pregón 
pascual), aunque sea tan maltratada y vilipendiada por una explotación ávida de 
ganancias, que altera el equilibrio de la naturaleza. Pienso en particular a las zonas 
afectadas por los efectos del cambio climático, que en ocasiones provoca sequía o 
inundaciones, con las consiguientes crisis alimentarias en diferentes partes del planeta. 

Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la fe y por su fidelidad al nombre de 
Cristo, y ante el mal que parece prevalecer en la vida de tantas personas, volvamos a 
escuchar las palabras consoladoras del Señor: «No tengáis miedo. ¡Yo he vencido al 
mundo!» (Jn 16,33). Hoy es el día brillante de esta victoria, porque Cristo ha derrotado a 
la muerte y su resurrección ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad (cf. 2 
Tm 1,10). «Nos sacó de la esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la 
celebración, de la oscuridad a la luz, de la servidumbre a la redención. Por eso decimos 
ante él: ¡Aleluya!» (Melitón de Sardes, Homilía Pascual). 

A quienes en nuestras sociedades han perdido toda esperanza y el gusto de vivir, a los 
ancianos abrumados que en la soledad sienten perder vigor, a los jóvenes a quienes 
parece faltarles el futuro, a todos dirijo una vez más las palabras del Señor resucitado: 
«Mira, hago nuevas todas las cosas... al que tenga sed yo le daré de la fuente del agua de 
la vida gratuitamente» (Ap21,5-6). Que este mensaje consolador de Jesús nos ayude a 
todos nosotros a reanudar con mayor vigor y esperanza la construcción de caminos de 
reconciliación con Dios y con los hermanos. Lo necesitamos mucho. 

 
 
 
 

(CR - 21/03/2016)  

El abat de Poblet, Octavi Vilà, ha nou prior de 
l'abadia. Rafel Barruè serà el prior del Monestir 
de Poblet i substitueix Lluc Torcal, recentment 
Procurador General de l’Orde Cistercenc. Torcal 
serà el responsable del Projecte Cosmos. 

Fra Rafel Barruè és nascut a Vila-real (la Plana 
Baixa) el 1966. És llicenciat en Belles Arts 
(1992) per la Facultat de Belles Arts de Sant 
Carles de la Universitat Politècnica de València. 
Va entrar al monestir el cistercenc l'any de 2000 
i l'11 de juliol de 2005 va fer la professió 
monàstica solemne. El 2009 es va llicenciar en Teologia Fonamental per la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma i va ser ordenat sacerdot el 2010. 

Barrué s'ocupava actualment de la formació dels novicis i juniors de Poblet i de l'atenció 
als hostes. Com a monjo no ha abandonat la seva vocació artística. Té una àmplia obra 
pictòrica que ha exposat a diverses ciutats dels País València i de les Illes. Aquest any ha 
estat el pregoner de Setmana Santa al seu poble natal.  

Torcal va ser nomenat prior el 2007 per l'abat Josep Alegre. Durant els nou anys que ha 
estat prior ha liderat la preocupació ecològica del monestir i l'adaptació de les seves 
instal·lacions i activitats a criteris de sostenibilitat. 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/rafel-barrue-nou-prior-poblet 

Rafel Barrué, nou prior de Poblet 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/poblet-projecta-centre-visitants-i-gran-museu
http://www.poblet.cat/index.php?MTkw&LDQ%3D&&NTc%3D
http://www.levante-emv.com/especiales/santoral/2015/09/rafa-barrue-n485_12_23214.html
http://www.vila-real.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=35759&tipo=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/laudato-si-gestio-responsable-contemplacio
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La comunitat benedictina de Sant Pere de les Puel·les,  
el convent femení més antic de Catalunya, ens obre les portes  
 
ARA DIUMENGE. TEXT LARA BONILLA. FOTO LAURA GÓMEZ. 20.03.2016 
 

MONGES DEL SEGLE XXI: 
“SOM DONES MOLT 
NORMALS”  
 “QUE POTSER HA ENTRAT UN 
NOI AL MONESTIR?” La mare 
Mercè, que era del morro fort, no 
se’n sabia avenir quan va veure 
entrar per primer cop al convent 
una postulant a novícia vestida 
amb pantalons. Era la germana 
Esperança, avui abadessa de la 
comunitat benedictina de Sant 
Pere de les Puel·les, a Barcelona, 
el convent femení més antic de 
Catalunya. Eren altres temps, 
finals de la dècada dels 70. 
L’Esperança tenia 27 anys i venia 
de militar en el món anarquista. 
Ho recorda la germana Catalina, 
memòria viva del convent. Ara les 
monges que viuen a Sant Pere no 
només no se sorprenen quan 
veuen una dona amb pantalons 
sinó que viuen connectades a 
l’actualitat i són filles del temps 
que els ha tocat viure. “La gent es 

pensa que ens apartem del món però no, el vivim des d’una altra dimensió”, raona la 
Catalina, de 77 anys. En dóna fe la germana Griselda, de 78 anys, àvida lectora de diaris, 
especialment de les pàgines d’opinió, i al cas de tot el que es cou a la vida política i social 
catalana: “Ens sentim molt d’aquí, som un monestir molt urbà i molt vinculat a la ciutat de 
Barcelona”.  
Cada monja té el seu ordinador. La germana Griselda fa servir el correu electrònic, 
sobretot, per intercanviar reflexions i articles amb els nebots. “¿Has llegit l’últim article del 
Salvador Cardús? Coneixes el Carles Boix?”, pregunta a aquesta periodista. “O estem 
connectades o no existim”, diuen. La germana Catalina no se separa del seu mòbil. Al 
claustre, el cor del monestir, hi ha una campana que antigament es feia servir per avisar 
les monges. Cadascuna tenia el seu toc. Fa temps que ha deixat de sonar. Ara només és 
“per fer bonic”. Com els tarongers que envolten el pou del  
claustre. Ara s’avisen pel mòbil que totes porten a la butxaca. “La gent ens diu que som 
monges molt normals. Genial! És que és el que volem ser. Som com l’altra gent, només 
que a la nostra vida tenim aquesta dimensió espiritual que volem viure i desenvolupar més 
profundament. Però per la resta, no tenim res d’especial. Si de cas, ser monja m’afegeix 
humanisme”, opina la Catalina. Per això també  
prefereixen ser anomenades simplement pel nom de pila.  

La vida íntima de les monges 
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LA COMUNITAT  
“Formes part d’una comunitat que t’ajuda a fer-te persona i dona” 

El dia s’organitza al voltant de les pregàries. Comença amb les matines, a les sis del matí, 
i acaba amb les completes, després de sopar. L’eucaristia, fidel a l’esperit d’un monestir 
urbà, és, com moltes de les activitats que fan, oberta a la ciutat. Però hi acudeixen pocs 
feligresos. Una parella jubilada, un home encorbatat que arriba a misses dites i una 
senyora gran. Semblen veïns de Sarrià, el barri on és el convent, i són fàcils de distingir 
entre la vintena llarga de monges vestides amb hàbit. Són les vuit i vint del matí d’un dia 
d’hivern. Fa fred. Els feligresos no es treuen ni l’abric. Les monges sembla que hi estan 
acostumades. A fora, els carrers de la part alta de Barcelona van plens de cotxes conduïts 
per pares i mares atrafegats que porten els nens a l’escola. Però a dins només se sent el 
silenci, interromput, de tant en tant, per l’orgue i els cants de les monges durant 
l’eucaristia. “Preguem per Catalunya i perquè siguem capaços d’acompanyar els nostres 
polítics en aquests moments tan especials”. Ni les pregàries s’escapen de l’actualitat 
política. També pregaran per la societat de consum, per l’ecologia i per l’Església i el 
Papa. El capellà que oficia la missa –cada dia és un de diferent d’ençà que va morir el 
sacerdot que les havia acompanyat durant 60 anys– beneeix el pa i el vi i algunes 
voluntàries ajuden a prendre la comunió a les monges més grans.  
La mitjana d’edat és elevada. Una desena de les 27 monges tenen més de 90 anys i les 
més joves voregen la cinquantena, com la Maria Dolors. Però les diferències 
generacionals no és el que més li pesa. En canvi, sí que nota distàncies culturals amb 
algunes monges de la seva mateixa edat. La convivència no és mai fàcil però aquesta 
comunitat, segons expliquen, “té la capacitat d’acollir i de no ofegar”. La seva principal 
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riquesa “no és la uniformitat sinó la diversitat”. I saber-la respectar. “I la comunitat t’educa: 
no hi ha autoritarisme però sí normes i regles, i formar part d’una comunitat t’ajuda a fer-te 
persona i dona”, reflexiona la Maria Dolors.  
 
EL TREBALL  
 “Hem de treballar com tothom, ens hem de buscar la vida” 

Ora et labora, diu la regla de 
sant Benet, per la qual es 
regeixen les monges de Sant 
Pere. Després de missa, es 
dirigeixen a la feina. “Hem de 
treballar com tothom, ens 
hem de buscar la vida!”, diu la 
germana Roser. Les monges 
de Sant Pere de les Puel·les 
es financen a través del seu 
treball. Tenen un taller de 
restauració de llibres –un dels 
més importants de l’Estat–, 
un altre d’enquadernació, un 
d’ornaments i l’hostatgeria. 
De la neteja i de preparar el 
menjar per a la comunitat no 
se n’encarreguen elles, ho 
tenen subcontractat. “Llavors 
no podríem dedicar-nos a 
altres tasques perquè som 
poques i n’hi ha de molt 
grans”, explica l’abadessa. 

També fan treball social a  través del Banc dels Aliments i del centre Assís d’acollida als 
sensesostre. I a les monges més grans les cuida una infermera.  
L’hostatgeria és la principal font d’ingressos. La Roser és l’hostatgera des de fa un any. 
Els càrrecs són rotatoris. Li agrada la feina perquè li permet el contacte amb gent molt 
diversa. Per aquí hi passen des d’estudiants universitaris que hi troben una alternativa al 
pis compartit fins a doctorands que vénen a escriure la tesi o a preparar exàmens, 
passant per gent que ve a fer un recés i busca un espai de silenci i reflexió. “Per què 
hauries d’anar a un balneari si tens això? És un oasi dins de Barcelona però potser no es 
coneix prou, la gent es queda parada”, reconeix la Roser. Només tenen 16 habitacions i 
de seguida es crea un ambient familiar. De fet, els hostes estan obligats a estar-s’hi a 
pensió completa, compartir els espais comuns i a relacionar-se. “No som un hotel barat”, 
deixa clar la Roser. “La nostra funció és acollir la persona que vulgui trobar un espai de 
silenci i no necessàriament ha de ser cristià o tenir fe però sí que  ha de tenir aquesta 
inquietud per voler buscar alguna cosa”, afegeix l’abadessa.   
Als tallers d’enquadernació i restauració de llibres hi treballen tant monges com 
professionals laics del sector, la majoria joves. Com el taller d’ornaments, són feines 
artesanals que estan desapareixent. Treballen per a particulars, per a biblioteques o per a 
altres ordes religiosos. Per les seves mans hi passen edicions antigues d’El Quixot, de la 
Divina comèdia o col·leccions de Cavall Fort que hauran de desfer per tornar a cosir, 
posar-hi tapes o enquadernar. La germana Griselda porta el registre de tots els encàrrecs 
en una llibreta on apunta a mà cadascuna de les feines per fer. En vermell, les que són 
més urgents. 
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El taller de restauració el coordina la 
Maria Dolors, a qui enganxem intentant 
salvar un llibre cremat del segle XIV. 
Una mena d’hospital de llibres molt 
apropiat per a algú que volia ser metge 
abans que la vocació religiosa 
aparegués en el seu camí. Però les 
dues feines no estan tan allunyades. 
“També has de fer un diagnòstic, aplicar 

un mètode, actuar i restaurar, i abans hi ha mesures de prevenció. És pura medicina! I els 
llibres també es queixen!”, diu aquesta monja natural d’Oviedo que agraeix haver trobat 
un espai de realització professional.  
“Les monges catalanes són molt més obertes pel que fa a la vida religiosa i monàstica. 
Aquí les possibilitats de fer una feina i tenir una projecció exterior són molt més grans”, 
explica. A Sant Pere ha pogut estudiar el doctorat i no ha tingut problemes per donar 
classes a la universitat. Al monestir d’Oviedo, que encara era de clausura, no va poder 
sortir ni per anar al casament del seu germà.  
 
LES TRADICIONS 
“Una cosa és l’opció espiritual  i de pregària, i una altra,  les formes extremes”   
Les mateixes monges reconeixen que algunes tradicions havien quedat obsoletes. Abans 
del Concili Vaticà II, que va reformar la vida en comunitat, hi havia dues categories de 
monges, i les que no es podien permetre un dot rentaven i feien el dinar per a les altres. 
Això es va acabar. “Ara ho posem tot en comú i busquem el consens”, explica l’abadessa. 
De conflictes, però, sempre n’hi ha: “A vegades alguna té una nit fosca o no segueix el 
ritme de la comunitat, però parlant se soluciona. Pensa que vivim sempre juntes!”  
La Griselda hi va entrar l’any 1956, amb 19 anys i, com la Catalina, que hi va entrar sis 
anys després, ha viscut l’etapa més clàssica del convent, quan era de clausura. Unes 
reixes les separaven de l’exterior. “Quan les van treure tocàvem a Glòria!”, recorda la 
Griselda. “Una cosa és l’opció espiritual i de pregària, i una altra són les formes extremes. 
Vam lluitar perquè traguessin les reixes perquè no lligaven amb la nostra manera de viure 
l’espiritualitat”. Ara surten per anar a comprar, assistir a una conferència o visitar familiars. 
I a l’estiu marxen de vacances. “Un dia pots anar al Palau de la Música o al Liceu, però hi 
aniràs un dia, perquè no entra dins de la nostra vida”. 
Amb el pas del temps també es posen les mans al cap en recordar com les feien 
agenollar-se si arribaven tard o fer penitència si trencaven alguna cosa. “Dels costums 
que feien riure te’n reies. Ha canviat molt...”, diu la Griselda sense cap deix de nostàlgia. 

LA JORNADA S’ORGANITZA AL VOLTANT de 
les pregàries. Les monges es lleven amb les 
matines (6.00), segueixen amb les laudes 
(8.00), vint minuts després comença 
l’eucaristia, oberta al públic, i just abans de 
dinar (13.45 ) fan la pregària del migdia (a la 
foto de la pàgina anterior), que presideix 
l’abadessa (al centre de la imatge). El dia 
continua amb la pregària de vespres (19.30) 
i acaba amb les completes, després de 
sopar. Abans hauran tingut una estona 
d’esbarjo per mirar la tele o llegir. A les 
21.30 es retiren a les seves habitacions a 
estudiar, consultar el correu, descansar... 
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Ella des dels 14 anys tenia clar que volia ser monja, com la seva germana. A casa, però, 
la van obligar a acabar primer la carrera de piano. “Volia que Déu fos la meva vida”, diu. I 
així ha sigut. Fa tres dècades que es dedica al diàleg interreligiós per promoure 
l’intercanvi entre monestirs de diferents religions.  
 
LA VOCACIÓ   
 “La meva vocació es va despertar arran de la mort de Puig Antich”   
Si l’aspiració adolescent de la Griselda era ser monja, el somni de la Maria Dolors des que 
tenia set anys era ser metge per anar a les missions. Però a la Facultat de Medicina aviat 
es va adonar que l’atreia més la 
vida contemplativa. Com a metge 
no arribava a cobrir totes les 
facetes humanes. “I vaig 
començar a sentir una crida per 
una vida que anés més al fons 
del que és la persona, que 
tingués en compte les altres 
dimensions no materials, i era la 
crida monàstica”, explica. Ella ja 
havia rebut una educació 
cristiana. El petó de bona nit 
d’abans d’anar a dormir anava de 
bracet del parenostre: “Per a mi, 
creure és molt fàcil, mai ha sigut 
una imposició”. De fet, l’única 
crisi de fe que ha tingut va ser de 
novícia, quan va vestir l’hàbit per 
primer cop. “És que el primer cop 
que et veus vestida així no t’hi 
identifiques”, diu la Catalina, que 
s’afegeix a la conversa. “Veies 
totes les monges en fila i tu 
agenollada allà al davant... És 
com un somni!”  
Quan ella hi va entrar eren 64 
monges –“Semblava un 
quarter!”– i les més grans 
fregaven els 40 anys. Ella ja tenia 
un germà capellà quan l’any 1962, 
amb 24 anys, va entrar al convent 
i va deixar enrere una carrera 
incipient com a músic. “No em 
satisfeia, com tampoc ho feia 
veure’m casada i amb nens. En 
canvi, Déu m’atreia. Si vols una 
vida de comunitat i de pregària, 
has de triar una opció. I no me 
n’he penedit mai, ho he tingut 
sempre clar. Aquí m’he pogut 
realitzar i ho dic amb molta satisfacció”, explica la Catalina, que a part d’encarregar-se de 
les músiques de les pregàries, de l’orgue i dels assajos de cant també es dedica a l’ajuda 
als més necessitats. 

EL DINAR DE LES MONGES ÉS AUSTER: amanida, sopa, 
taronja, aigua i vi. No cuinen elles, ho fa una cuinera, però sí 
que són elles les que el serveixen. Durant el dinar no parlen. 
Una monja beneeix taula i després llegeix en veu alta 
fragments de la regla de sant Benet o articles d’interès. 
Després de dinar tenen una estona per descansar o mirar la 
tele i després la comunitat es reuneix per posar en comú 
temes diversos. A la tarda continuen amb la feina als tallers, 
atendre gent, fer feina per a la comunitat o assaig de cant, si 
toca, i acaben amb una estona de pregària i lectura. A 
l’esquerra, l’hort, el pulmó verd d’aquest convent urbà. 
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Però potser l’entrada menys convencional va ser la de la mare abadessa. La vocació 
religiosa de l’Esperança es va despertar amb la mort de Puig Antich. Militava en 
moviments juvenils obrers i anarquistes i el temps lliure que li deixava la seva feina en una 
oficina de la fàbrica Camy se’l passava al carrer de manifestació en manifestació. Fins i tot 
va estar un temps detinguda. Eren els anys 70. I van matar Puig Antich. “No el coneixia 

personalment, però ell ens ajudava en 
temes logístics i quan el van executar 
em vaig dir que una persona que 
havia lluitat pels altres i havia donat la 
vida no podia morir”. I va ser així com 
l’Esperança va recuperar el que 
d’alguna manera sempre havia portat 
a dins, la vocació religiosa. “Al convent 
sentia una cosa que no sentia a fora i 
vaig dirme: doncs segueix-la”. Els 
companys i la família no les tenien 
totes i molts no ho van entendre, fins 
al punt que alguns amics van tallar la 
relació. Això li va doldre especialment. 
“Jo continuava sent la mateixa”, diu. 
Tenia 27 anys quan hi va entrar. 
Vestida amb pantalons, com encara 
recorda la Catalina. Han passat els 
anys i mai ha sentit que la decisió fos 
l’equivocada. Avui és, com a 
abadessa, la mare espiritual de la 

comunitat. A part de gestionar el dia a dia del convent, la seva principal feina és 
acompanyar i orientar espiritualment les monges. La va precedir en el càrrec la germana 
Gertrudis, que ara és qui s’encarrega de l’arxiu, un fons amb més de 2.200 pergamins. 
“Quan t’elegeixen abadessa és un ensurt, però també un regal perquè estableixes una 
relació més profunda amb les monges, les coneixes per dins perquè t’ocupes de la seva 
vida espiritual, i això és un tresor!”, destaca la Gertrudis, que ha viscut pràcticament tota la 
vida en aquest convent.   
 
 EL RELLEU 
“Difícilment vindrà una jove de 25 anys, perquè han viscut molt a fora i això és un 
altre món”   
El pare de la Maria Dolors va ser qui es va prendre pitjor l’opció religiosa de la seva filla. 
Malgrat l’educació cristiana que li havia donat, ell volia que fos metge i tingués una vida 
activa. Durant els primers tres mesos al convent, quan la Maria Dolors trucava a casa, ell 
no s’hi posava. “Va ser terrible”, recorda ara ella. “Els pares ho vivien com un drama”, 
afegeix la Catalina. La seva mare va plorar en saber-ho. Quan ella va ingressar, el 
convent encara era de clausura. A la Maria Dolors, així com a l’abadessa Esperança, els 
van pronosticar poc futur dins del monestir. Massa inquietes per adaptar-se a les normes. 
La Maria Dolors va canviar els companys de facultat  per les germanes monges i 
l’Esperança va passar de les manifestacions i la cultura anarquista a les rutines d’un 
convent. Els amics els deien que no durarien. Però es van equivocar. “Les que no 
aguanten són aquestes tan místiques perquè ho tenen idealitzat i el dia a dia... és una 
altra cosa!”, diu la Catalina, que no se’n calla ni una. 
Fa dos anys i mig va entrar a Sant Pere una novícia de poc més de 40 anys però no es va 
adaptar i de seguida va marxar. Fa temps que no hi ha cap nova incorporació. Saben que 
és molt difícil –“impensable”– que hi puguin entrar joves de 20 anys, com en el seu dia 
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elles, perquè la gent jove atrau gent jove i al convent no n’hi ha. “A més, la gent avui ve 
molt viscuda i emmotllar-se a la nostra manera de fer no és fàcil. Difícilment vindrà una 
jove de 25 anys perquè estan ja  molt formades, han viscut molt a fora, tenen una 
personalitat molt marcada i això és un altre món”, reconeix l’Esperança. “A més, seria un 
canvi de vida brutal: els espais de silenci, complir uns horaris...”, afegeix la Maria Dolors. I, 
posats a triar, entenen que és més fàcil que els monestirs de muntanya, com el de 
Montserrat, siguin més atractius que un que és al mig de Barcelona. “Però nosaltres tenim 
l’hort!”, rebla l’Esperança.  

 
EL FUTUR 
“Monges estrangeres? Pateixen elles i patim nosaltres. No es  tracta de tirar 
endavant perquè sí”   
No hi ha relleu generacional però la seva supervivència els preocupa relativament. “Altres 
monestirs s’han acabat, tampoc hem de ser immortals”, asseguren. Sant Pere de les 
Puel·les  es va fundar l’any 945, com certifica el document més preuat, el de consagració 
de l’antiga església, que es conserva a l’arxiu, i és el convent femení més antic de 
Catalunya. Fortament arrelada a la ciutat de Barcelona, la comunitat ha sigut testimoni de 
múltiples vicissituds històriques. L’antiga església subsisteix encara com a parròquia al 
mateix lloc i amb el mateix nom però amb el decret de desamortització del segle XIX el 
monestir es va traslladar a Sarrià, al carrer d’Anglí, on és actualment, tot i que la Guerra 
Civil va obligar a reconstruir-lo, ja que un incendi el va destruir parcialment.  

AL CONVENT, LES NOVES TECNOLOGIES conviuen amb la tradició, especialment 
l’enquadernament de llibres. La Catalina es comunica per mòbil (pàgina anterior) i la 
Maria Dolors s’ajuda de l’ordinador per restaurar documents antics (a sota). 
L’hostatgeria, però, de la qual la germana Roser és responsable, és el que més 
ingressos genera per a la comunitat 
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Són conscients que la vida monàstica tal com elles la coneixen està en risc d’extinció però 
creuen que la vida en comunitat continuarà “d’una altra manera”. “Nosaltres ja hem fet la 
nostra funció i potser en els temps que corren no necessàriament ha de ser aquesta forma 
de comunitat monàstica. Poden sorgir altres maneres...”, asseguren. Potser en forma de 
comunitats mixtes o de famílies, o amb gent que entri i surti per fer serveis temporals... 
Qui sap? La fórmula està per explorar.  
A l’abadessa tampoc li fa perdre la son. “No estic obsessionada per les vocacions”, 
reconeix l’Esperança. “Hem d’estar obertes que vingui qui vulgui però obsessionar-se, no. 
Nosaltres estem fent el que volem i si vénen, doncs fantàstic!”  
Tampoc volen sobreviure a qualsevol preu. Per això no estan d’acord a incorporar 
monges estrangeres. “No tenim la mateixa cultura i encaixar és difícil. Patim nosaltres i 
pateixen elles”, diu. “No es tracta de tirar endavant la comunitat perquè sí”, raona. Les 
monges benedictines estan molt vinculades a Catalunya. “Nosaltres som 
independentistes”, diu obertament l’abadessa, que també lamenta que el Vaticà hagi 
imposat el nou arquebisbe de Barcelona sense comptar abans amb l’opinió de la diòcesi. 
“L’Església és de tots i tots tenim dret a dir la nostra, sembla que no comptem per a res”, 
reivindica.  
 
RENÚNCIES  
“La intimitat amb un home: això  sí que és una renúncia! Jo també  sento atracció 
per un home”   
No tenir a prop la família és una de les renúncies que han hagut de fer per ser monges. 
“Veus els germans però et quedes una mica al marge de la família, no entres dins de la 
intimitat”, reconeix la Catalina. No obstant això, ella és conscient que la vida monàstica li 
ha permès desenvolupar unes actituds intel·lectuals que no han tingut altres dones de la 
seva generació que tenien el futur marcat sent esposes i mares. De fet, la lluita d’aquestes 



  
 

    13 | 42 

dones per un projecte de vida propi no deixa de ser un desafiament a les estructures 
patriarcals de l’època.  

Però hi ha més renúncies. “La intimitat amb un home, això sí 
que és una renúncia!”, diu la Maria Dolors. No amaga que el que més li costa és “no tenir 
relacions sexuals amb un home”. És monja, sí, però també dona. “I igual que tu, jo també 
sento atracció per un home i quan veig un home guapo disfruto”.  
“T’has enamorat?” “Dins del monestir, no. Això no. Però vaig pel carrer i en veure un 
home guapo dic «Que bo que està!»”, explica entre rialles la Maria Dolors. 
“És com veure una flor maca”, interromp la Catalina, que reconeix que ella de jove era 
molt “enamoradissa”, tot i que no va arribar a tenir parella formal. La Maria Dolors sí que 
va tenir una parella però ho van deixar córrer molt abans d’entrar al convent. 
El celibat obliga a renunciar al sexe. “Però la sexualitat no és només genitalitat”, apunta la 
Maria Dolors, que creu que l’afectivitat es pot desenvolupar d’altres maneres. La relació 
de parella, almenys ara, no entra dins de les possibilitats quan es fa una opció de vida 
com aquesta. En opinió de la Catalina, en el cas de la vida en comunitat, el celibat “no es 
qüestiona”. “Un capellà és diferent. Podria estar casat i ser capellà, no està en 
contradicció. Però jo no puc imaginar-me aquí dins casada i amb fills. Seria una altra 
cosa...”, reflexiona. Per a ella, el sentit del celibat no és tant ser soltera sinó donar-se als 
altres. “No et tanques a una persona sinó que t’obres”, diu. I ho compara amb la 
maternitat: “El que viu una mare és impossible que ho visqui algú que no ho és però hi ha 
altres maneres d’estimar. I la nostra és més general: un estimar a tothom”, raona la 
Catalina.  
Si no hagués sigut monja, la Maria Dolors sap que podria haver fet carrera com a metge o 
haver format una família. “Però la vida no és arribar a fer això o allò. En el que faig sé que 
sóc dels millors professionals però això és secundari. Aquesta no és la meva felicitat”, diu. 
 
EL ROL DE LA DONA  
“Hem de trobar el nostre paper dins de l’Església i fer-lo valdre”   
No amaguen que l’Església ha tingut una forta tradició “masclista” i és difícil trencar-la. 
Però tampoc creuen que l’objectiu últim hagi de ser el sacerdoci femení, ja que abans hi 
ha altres prioritats. “La dona dins de l’Església ha de poder desenvolupar les mateixes 
tasques que un home però s’ha de fer progressivament i si comencem pel sacerdoci ens 
discutirem i no hi arribarem, i entremig hi ha més càrrecs de responsabilitat”, diuen. De fet, 
reivindiquen la tradició espiritual femenina dels orígens del cristianisme i aposten perquè 
hi torni a haver un diaconat femení. Recorden que en els seus orígens l’Església era 

EL VALOR DELS 
SÍMBOLS. Els 
símbols de la creu i 
les imatges 
religioses conviuen 
amb d’altres de més 
personals, com la 
fotografia de la seva 
mare que la Catalina 
té a la seva 
habitació, un 
calendari que li van 
regalar els nebots 
amb imatges de la 
seva família 
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familiar i l’eucaristia se celebrava a les cases de les dones. Per això, tot i que s’han fet 
avenços, ja que abans les dones no podien ni llegir ni pujar a l’altar, reivindiquen poder 
concelebrar durant l’eucaristia i no ser subjectes passius. 
“La dona ha de fer un paper a l’Església i hem d’obrir el camí. Però no tant per fer la 
competència i posar-nos al nivell dels capellans, sinó per trobar el nostre rol i fer-lo valdre, 
perquè hem anat assumint aquesta realitat i no ha de ser així, la dona està molt 
preparada”, reivindica l’abadessa.    
 
L’ESGLÉSIA 
“L’Església ha de canviar: el repte és ser flexibles i estar oberts al que els altres 
t’aportin”   
L’abadessa reconeix que el discurs de l’Església s’ha allunyat dels joves. “Estem a molta 
distància”, admet l’Esperança, que tot i així confia en la força del nou Papa per reformar 
l’Església. “L’esquema que tenim nosaltres com a comunitat i com a Església ha de 
canviar. El repte és ser flexibles i estar oberts al que els altres t’aportin”, afegeix la  Maria 
Dolors. Del que no tenen cap dubte és que el missatge de l’Evangeli és vigent. “No passa 
de moda. I el missatge és importantíssim si realment el sabem llegir, però ¿qui agafa avui 
el Nou Testament?”, es pregunta l’Esperança. Segons la Griselda, Catalunya és un dels 
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llocs més descristianitzats d’Europa: “Només cal veure les esglésies, no hi trobes jovent”. 
Però estan d’acord que la gent necessita més que mai espais d’espiritualitat, tot i que no 
els busca necessàriament en el cristianisme. De fet, per acostar-se a aquestes noves 
realitats, a Sant Pere fan dansa contemplativa, grups de meditació o exercicis de silenci. 
La Maria Dolors lamenta que la imatge que més surt de l’Església sigui la de la cúria 
vaticana o que l’arquetip de monja que ha quedat en l’imaginari col·lectiu sigui el d’una 
dona autoritària i dèspota. I constata que les noves generacions tenen molt poca 
informació del que vol dir ser monja. “Saben què es un bomber però no una monja!”. En 
canvi, quan ho descobreixen, com molts dels que treballen al monestir, i que en alguns 
casos no són ni practicants, “descobreixen uns altres valors i se’ls desperta una altra 
sensibilitat”. 
S’ha passat d’un extrem a l’altre. Durant molt de temps s’ha confós el cristianisme amb un 
seguit de normes i preceptes autoritaris “quan ser cristià –diuen– és molt més que anar a 
missa”. “Això és només una part, ser cristià és una manera de viure”. També refusen la 
idea de ser les elegides o cridades per Déu. Res més lluny de la realitat: “En el que jo crec 
no és propietat nostra. És per a tothom. I a vegades el capellà que diu la missa té menys 
experiència religiosa que l’avi que hi assisteix”, opina la Maria Dolors. 
La comunitat es troba ara immersa en el que anomenen un procés de discerniment per 
avaluar quin ha de ser el futur de Sant Pere de les Puel·les i de quina manera poden 
respondre a les necessitats de la gent d’avui. “El nostre sentit és transmetre el que 
nosaltres estem vivint profundament perquè pot fer feliç la gent i no tant centrar-nos a 
aconseguir que el monestir tingui vocacions”, explica l’abadessa. Que sigui el convent 
femení més antic no vol dir que vulguin quedar-se ancorades en el passat. Ho tenen clar: 
renovar-se o morir. ■ 
 
 
 

A la Casa salesiana de Martí-Codolar, Barcelona, del 28 març al 1 de abril 

Els salesians que participaran en la segona 
sessió del primer Capítol de la Inspectoria 
Maria Auxiliadora són 120, entre els quals, 3 
invitats. Els seglars hi seran 16, procedents 
dels diferents ambients i de les 8 comunitats 
autònomes que abasta la inspectoria. El 
criteri ha estat el d’afavorir la representació 
equilibrada de tots, però s’ha hagut de limitar 
el número d'invitats a la capacitat d'acollida 
de la casa. Entre els seglars invitats hi ha 6 
salesians cooperadors. 

Aquesta sessió, presidida pel P. Inspector Cristóbal López, és la continuació de la primera 
que va tenir lloc també a Martí-Codolar, del 27 al 30 desembre passat. 

Després d’un important treball de les quatre comissions capitulars que hi han involucrat 
també a totes les comunitats de la inspectoria, està previst estudiar, debatre i aprovar el 
Directori Inspectorial, amb els seus apartats de Vida Religiosa, Formació i Economia; el 
Projecte Orgànic de la inspectoria i també deixar enllestit el Projecte Inspectorial de 
Pastoral. Jordi Latorre, Regulador del Capítol expressa així la seva sensació tot just abans 
de començar aquesta magna assemblea:  “Penso que s’ha fet una bona feina per part de 
tots, però especialment per part dels membres de les quatre comissions. L'Assemblea 
capitular podrà recollir el fruit de tot això, i, a més, serà una bona experiència de fraternitat 
en el clima de la Pasqua de Jesucrist”. 

“La segona sessió del Capítol de la Inspectoria Maria Auxiliadora” 
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Xavier Melloni, antropòleg, teòleg i eremita a la Cova de Sant Ignasi de Manresa 

LA CONTRA LA VANGUARDIA |  21 de març de 2016 

 

Tinc 53 anys: sense l’experiència de Déu no tindrien sentit. Vaig néixer a Barcelona. 

Casat amb la vida. Fills? Hi ha moltes maneres d’engendrar. La política ha de conjugar 

allò que sembla impossible. Una mica de ciència et fa ateu; molta ciència et fa creient. El 

místic experimenta el que la ciència demostrarà 

 
El va molestar la blasfèmia d’aquella poeta a l’Ajuntament de Barcelona? 
Molt, però no per Déu, perquè a Déu la blasfèmia no li arriba, sinó pel que tenia d’agressió 
contra les persones creients. Em va sorprendre la seva ràbia i m’agradaria que 
m’expliqués la raó i el sentit d’aquesta ràbia. 
 
Vostè d’on creu que ve? 
És la reacció contra el residu de la imposició de l’antic Déu autoritari. Avui es blasfema 
menys, perquè aquest Déu imposat està desapareixent del nostre imaginari. 
 
La blasfèmia en una societat lliure surt barata, gràcies a Déu. 
A l’Iran l’haurien lapidat. Cert.  
 
Perquè en la nostra era postreligiosa hi ha menys capellans i més artistes? 
Perquè aquest ateisme infantil bloqueja la irrenunciable aspiració a transcendir i molts la 
busquen en l’art. Aquest ateisme del Déu autoritari és la fase purificadora en el procés de 
la fe cap a la trobada interreligiosa.  

“El silenci no és l’absència de soroll sinó l’absència d’ego” 
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D’altres tornen cap al Déu medieval. 
Després de l’ateisme d’aquest Déu arcaic hi ha una forma progressiva de recuperar Déu i 
una altra de regressiva: el fonamentalisme. 
 
Quin és el nostre fonamentalisme? 
Un narcisisme paradoxalment addicte a tot. La seva expressió ridícula són les xarxes 
socials i les selfies: ja només ens interessa veure’ns i fotografiar-nos a nosaltres mateixos. 
 
I ens enganxem a qualsevol cosa: drogues, el mòbil, les sèries televisives...  
Per això necessitem exercici espiritual per superar-lo. I ara... Silenci! 
 
 ...! 
... 
 
...? 
 El silenci no és l’absència 
de soroll, sinó l’absència 
d’ego. A les escoles 
laiques més avançades del 
planeta es practica la 
meditació. És un indici 
esperançador que tots 
convergim cap a un nou 
estadi.  
 
Doni’m un consell per la 
Setmana Santa. 
Posi’s una alarma i aturi’s 
cada hora en aquest silenci 
de l’ego. Deixi que irrompi el moment en tota la seva densitat en la seva consciència. 
Passi així de ser simple okupa de l’espai i el temps a integrar-s’hi. I viurà més. Cada 
instant és irrepetible :repeteixi-ho cada hora.  
 
Magnífic! Algun altre suggeriment? 
Renunciï a alguna cosa. La renúncia no pren; la renúncia dóna. Dóna llibertat. 
Experimenti-la. Alliberi’s d’una cosa que ara necessiti. 
 
Però, si la necessito, no podré deixar-la. 
Progressarà: el narcisisme i l’addicció són estancaments, fixacions. Quan els superi tindrà 
una autoestima sana. El següent pas és convertir-la en realització i després en 
transcendència. És un procés de superació personal –ontogènesi– que després es 
repeteix – filogènesi– en total l’espècie. 
 
De debò creu que progressem? 
Com les persones, els pobles i les religions també s’estanquen en el narcisisme. Per 
superar-lo, han de morir en aquest estadi primari i reaparèixer en un de superior.  
 
Com? 
Les paraules condensen significat i energia: designen el món, però també capturen allò 
que designen, el tanquen. Per això, fins que no substitueixes una paraula per una altra, no 
pots percebre el món de cap altra manera: no progresses. Per arribar al mar de la nova 
consciència, potser el riu de cada religió hagi de perdre el seu nom. I adoptar el nou. 
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Quina nova fase? 
Avui els humans entre fases de progrés estem entre la por d’aquesta evolució espiritual i 
l’audàcia de la ciència. En ciència sí que hem estat audaços fins a transcendir la matèria i 
arribar a l’energia. 
 
Vostè diu que ja ho feien els místics. 
Els místics experimentaven per via espiritual el que després la ciència recorreria amb la 
raó empírica al laboratori. Sentien l’energia que després demostraria la física. 
 

Eren visionaris de l’energia de l’univers. 
La mística només anticipava el camí de la 
ciència. Per això, una mica de ciència et fa 
ateu, molta ciència et fa creient. Les 
religions orientals són l’acceptació del ja és i 
les occidentals hi afegeixen la rebel·lia 
profètica: l’ascensió cap a allò que encara 
no és.  
 
I cap a on anem? 
Anem a la síntesi de les religions. I dic 
síntesi, perquè és la superació de l’anterior 
amb una unió harmònica i no sincretisme, 

que és la degradació en la barreja. 
 
Com i perquè ara? 
 La densitat de coneixement ens porta a un canvi qualitatiu de consciència. L’esforç místic 
ha d’aconseguir que l’experiència mística torni a ser de nou anticipació del camí que 
recorrerà la ciència.  
 
I vostè ho intentarà: ser místic? 
Vull fer un pas més enllà de l’estudi a què he dedicat quinze anys. 
 
Cilicis, dejuni, mortificació? 
En absolut. Vida normal i concentració. 
 
Està molt prim.  
Perquè estic molt ocupat. La mística no és una experiència religiosa, sinó que intenta 
transcendir la religió. 
 
Com? 
La globalització és aquí, però hem d’evitar que provoqui traumes i violència. Jo intentaré 
modestament fer el possible perquè hi hagi lucidesa cap a la síntesi. 
 
Abans que la ciència 
Els lames i els místics van transcendir la religió en experimentar en la seva consciència 
l’energia de l’univers que Einstein descriuria segles després en fórmula i que avui podem 
verificar en el GPS. El jesuïta Melloni, coautor amb Josep Cobo de Déu sense Déu 
(Fragmenta), Es disposa a recórrer a La Cova de Sant Ignasi la via mística per transcendir 
les religionsi anticipar-ne la síntesi, perquè creu, amb Teilhard de Chardin, que la 
humanitat evoluciona cap a un estadi de consciència harmònic, que superarà la divisió en 
nacions i esglésies. Alguns s’entossudeixen a retrocedir cap al Déu tribal i terrible de les 
execucions, però acabaran unint-se –anuncia Melloni–als qui avancem cap a la llum. 
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Contra el Pacto UE-Turquía 

"Un acuerdo deshumanizante y discriminatorio" 

Piden a la sociedad civil que se movilice para decir #NOalPactoUETurquía 

El periodista digital Redacción, 22 de marzo de 2016 a las 15:09 
 Es necesario frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y retrocesos de derechos 
en la que se encuentra inmersa Europa 
/> 

Las entidades de acción social de la iglesia en 
España- Cáritas, CONFER, Sector Social de la 
Compañía de Jesús y Justicia y Paz- 
rechazamos el acuerdo suscrito el pasado 18 de 
marzo entre la Unión Europea y Turquía sobre 
personas refugiadas. Dicho acuerdo evidencia el 
fracaso de la Unión Europea en la adopción de 
una política común de asilo y en brindar protección 
a las personas refugiadas, otorgando prioridad al 
control de fronteras. 

Europa está negando abiertamente la hospitalidad 
a quienes abandonan involuntariamente sus 
hogares huyendo de la guerra, la persecución y el 
hambre. El Acuerdo suscrito es un cambio 

cosmético, no sustancial respecto al pre-Acuerdo, lo calificamos de deshumanizante y 
discriminatorio y dudamos que sus medidas puedan aplicarse. 

Por todo ello denunciamos que: 
El Acuerdo presenta cambios más cosméticos que sustantivos respecto al Pre-
Acuerdo que sancionaba las expulsiones colectivas. Si bien el Acuerdo prohíbe 
expresamente las expulsiones colectivas e insiste en que las solicitudes de asilo se 
resolverán individualmente, la celeridad de los plazos previstos, la falta de mención del 
derecho a recurso del solicitante de asilo y, sobre todo, la consideración de Turquía como 

Entitats d’Església rebutgen l’acord UE – Turquia sobre refugiats 
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"Estado seguro"- y, en consecuencia, la devolución a dicho país de las personas 
refugiadas- plantea enormes contradicciones. 
No puede decirse que, hoy por hoy, Turquía sea un país seguro dado que no ha 
suscrito el Protocolo de la Convención de Ginebra, solo otorga el estatuto de 
refugiado a ciudadanos europeos y no brinda la protección y los derechos (de educación, 
salud, protección, trabajo, etc.) que ésta lleva aparejada. Si bien es cierto que Turquía 
acoge actualmente a casi 2.800.000 personas refugiadas, sus condiciones son 
extremadamente precarias. 
 
Otro punto fundamental es que, actualmente, Turquía no garantiza la no devolución al 
país de origen donde la vida de la personas puede correr peligro. 

Finalmente, lo 
más probable es 
que, aunque se 
diga que se 
atenderá a las 
solicitudes de 
manera 
individual, la gran 
mayoría de las 
personas que a 
partir de hoy 
entren en Grecia 
desde Turquía 
serán devueltas a 
dicho país. Si no 
"colectivas", se 
prevé que las 
expulsiones sean 
rápidas y 

sistemáticas. En la práctica, las islas griegas se convertirán en campos de 
internamiento llenos de personas, que huyen de la persecución y de la guerra, y que 
serán devueltas forzosamente a Turquía, donde no quieren retornar y que actualmente no 
reúne los estándares de protección adecuados. 
 
Solicitamos que se pongan todos los medios para que las solicitudes de asilo que se 
presenten puedan ser tramitadas con todas las garantías y con pleno respeto a los 
derechos humanos, tal y como se establece en la directiva sobre procedimiento de asilo. 
 
Consideramos deshumanizante y discriminatorio el sistema "uno por uno", consistente en 
que, por cada persona siria devuelta a Europa, se reubica a una persona siria procedente 
de un campo de refugiados de Turquía en territorio europeo. Es deshumanizante, 
porquetrata a las personas refugiadas como si fueran números o monedas de 
trueque e inquietante porque reasienta a las personas sirias que permanezcan en 
Turquía, "castigando" a aquellas que buscan su seguridad en la Unión Europea. 
Asimismo, es discriminatorio, porque excluye a las personas refugiadas de otras 
nacionalidades que también huyen de guerras y conflictos en países como Somalia, 
Irak, Afganistán, Eritrea u otros. Finalmente, es limitativo, por la cuota de las 72.000 
personas que puedan acogerse a este sistema en los dos próximos años, cuando sólo en 
2016, cerca de 150.000 personas han llegado a Grecia desde Turquía. 
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Lejos de proteger a las personas refugiadas de las mafias de traficantes y evitarles 
sufrimientos, el cierre de rutas, como en este caso, ocasiona, tal y como nos muestra la 
práctica y la experiencia, que se abran otras, cada vez más peligrosas y arriesgadas. Lo 
que brinda protección a las personas refugiadas e impide a las mafias continuar con su 
lucrativo negocio es el establecimiento de vías seguras y legales de acceso. 
Para poner en marcha las medidas previstas- en Grecia, Turquía y en los países 
europeos- se requieren medios, y existen fundadas dudas de que se vayan a hacer 
efectivas dado el fracaso de los hotspots (centro de registros de refugiados en Grecia) y 
de los planes de reubicación y reasentamiento acordados durante 2015 y que, a día de 
hoy, han fracasado estrepitosamente. Tenemos dudas fundamentadas de que vayan a 
ponerse los medios y el compromiso requeridos para que se lleven a término las 
tramitaciones y planes de reasentamiento establecidos en el Acuerdo. 
Las entidades firmantes nos sumamos a las movilizaciones de la sociedad civil y 
recabamos la semana pasada 33.218 firmas rechazando el acuerdo y las entregamos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Tras la firma del pacto, seguimos 
diciendo "NO a este Pacto". Los líderes europeos deben modificar estas políticas 
inaceptables y erróneas e impulsar políticas de migración y refugio inspiradas en la 
protección y la acogida. 
 
Es necesario frenar la deriva causada por el cierre de fronteras y retrocesos de 
derechos en la que se encuentra inmersa Europa y contribuir activamente a proteger 

los derechos y la 
dignidad de las 
personas 
refugiadas y 
migrantes que 
llegan a Europa. 
Es preciso 
abordar las 
causas de la 
violencia, la 
guerra y los 
desplazamientos 
y fomentar una 
cultura de 
hospitalidad en 
las sociedades 
europeas, 
combatiendo los 
brotes de 
xenofobia y de 
racismo. 
Es preciso, como 
señala el Papa 
Francisco, 
"asumir la 
responsabilidad 
en el destino de 
los refugiados". 

La sociedad civil debe seguir rearmada moralmente y movilizándose para exigir a los 
líderes europeos el #NOalPactoUETurquía. 
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27 març 2016. Catalunya Cristiana. Cultura. Eduard Brufau  
 
Jaume Flaquer és jesuïta i doctor en Estudis islàmics 
 
«El rigorisme dels països del Golf dóna una base ideològica als terroristes i de vegades 
també els financen»  
«La nefasta política internacional occidental a l’Afganistan, l’Iraq o Palestina ha fet créixer 
aquests grups»  

L’expansió de la violència a Síria i l’Iraq, les atrocitats de l’ISIS i els atemptats a França 
obliguen a un debat serè sobre l’islam, Europa i la laïcitat. El jesuïta Jaume Flaquer acaba 
de publicar en el número 197 dels Quaderns de Cristianisme i Justícia Islam. La mitja 
lluna... creixent. Parlem amb ell sobre els reptes que tenen l’islam i la societat europea per 
poder afrontar un futur de convivència pacífica. 
  
En els darrers quaranta anys països musulmans de pes com ara l’Aràbia, l’Iran o 
l’Afganistan s’han anat escorant cap a un rigorisme creixent. Com s’explica aquesta 
deriva?  
El rigorisme, que es viu en molts països islàmics, forma part del mateix procés de 
replegament identitari que també viu Europa davant la globalització. El desplaçament de 
persones i cultures genera la por de perdre els trets identitaris essencials. A Europa creix 
l’extrema dreta i al món islàmic l’islamisme. El desenvolupament tecnològic i les 
comunicacions globals porten implícitament una transformació dels valors i costums de les 

«L’islam ha de denunciar l’ús de les armes en la seva expansió» 
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societats àrabs. L’islamisme és una reacció de pànic comprensible davant del que 
consideren colonialisme cultural occidental.  
 
El terrorisme islàmic té la capacitat d’atacar no només el Pròxim Orient sinó el cor 
d’Europa. Quines arrels té aquesta violència?  
Les raons són múltiples. Hi ha causes ideològiques, religioses, polítiques, econòmiques, 
etc. El rigorisme salafista de l’islam dels països del Golf engendra indirectament aquests 
grups terroristes en donar una base ideològica al seu exclusivisme. De vegades fins i tot 
també reben finançament no oficial provinent d’aquests països.  
Després, la nefasta política internacional occidental a l’Afganistan, l’Iraq o Palestina ha fet 
créixer aquests grups. És cert que si Saddam Hussein hagués continuat a l’Iraq 
probablement hauria estat afectat per les primaveres àrabs, però també és innegable que 
l’Estat Islàmic es nodreix inicialment de militars i serveis secrets del règim deposat.  

 
Hi ha la possibilitat dins de l’islam d’interpretar l’Alcorà?  
No hi ha cap impediment per «interpretar» l’Alcorà en l’islam, si per «interpretar» entenem 
«explicar». Hi ha milers d’obres anomenades tafsir que intenten explicar verset per verset 
el contingut del Llibre Sagrat a partir de la significació de les paraules i de l’estudi del 
context de la Revelació. El que es rebutja és la interpretació que considera que el context 
influeix en el text. El context explica el text però no el causa perquè el text està ja escrit en 
el cel des de tota l’eternitat. El cristianisme, en canvi, admet que es digui per exemple que 
els evangelis de Marc i de Mateu són diferents perquè les comunitats destinatàries són 
diferents. Aquest tipus de «causalitat» és rebutjat per la dogmàtica musulmana.  



  
 

    24 | 42 

Dit això, en l’islam hi va haver fins al segle XIII escoles d’interpretació jurídica de l’Alcorà. 
Les portes d’aquesta interpretació es van tancar. Els reformistes reclamen avui poder 
concretar jurídicament la Llei islàmica en una jurisprudència adaptada a la modernitat.  
 
S’ha dit que a l’islam li cal una Il·lustració. L’objectiu seria que els estats de majoria 
musulmana renunciessin a la llei islàmica?  
Pròpiament, l’islam deixaria de ser-ho si renunciés a la llei islàmica. Seria com demanar al 
judaisme que renunciés a la Torà. El que ha de renunciar l’islam és a les concrecions 
jurídiques que al segle IX van fer els juristes. L’islam ha de tornar a agafar l’Alcorà i les 
tradicions del profeta Muhammad, llegir-los críticament i concretar-los avui legalment 
d’una manera diferent.  
 
La guerra de Síria és un conflicte amb múltiples fronts. D’on obtenen cadascuna de 
les parts el finançament, les armes i els combatents? 
La major part del finançament els prové del petroli venut al mercat negre, i molt d’ell 
exportat a través de la frontera turca. Però també reben diners de segrestos, de propietats 
de la gent que ha fugit, i fins i tot d’algunes drogues produïdes a la zona.  
Altres grups armats islamistes tenen finançament directe de països del Golf. Pel que fa a 
les armes, provenen de l’escandalós mercat d’armes mundial. Els països productors 
potser no els les venen directament, però no sempre controlen el destí de les armes 
venudes a intermediaris. Els lluitadors provenen de desenes de països diferents. Les 
xarxes d’internet permeten una propaganda global.  
 
Quina actitud pot prendre l’islam moderat davant del terrorisme islàmic?  
Sense l’islam moderat no es guanyarà mai el jihadisme. Aquest ha de treballar per 
desmuntar ideològicament la seva propaganda sense limitar-se a dir que «el jihadisme no 
és islàmic». Ha de fer una veritable relectura desmitificadora dels orígens. És necessari 
que algun dia denunciï la utilització de les armes en l’expansió de l’islam igual que el 
catolicisme ho ha fet de les croades. A més, a Europa els musulmans d’origen estranger 
són els únics a poder-se infiltrar en les xarxes jihadistes. Si hi ha més atemptats, la 
societat els exigirà més col·laboració activa amb la forces de seguretat.  
 
Per què Europa sembla tenir més dificultats que altres zones occidentals, com ara 
els EUA, per integrar una part de la població musulmana?  
Una primera raó és numèrica. Als Estats Units l’islam no representa més que l’u per cent 
de la població, quan a Espanya és del tres o quatre per cent, i en països del nord 
d’Europa és entre el 5 i el 9 per cent. Una segona raó és històrica: el record de la 
confrontació entre cristians i musulmans de l’edat mitjana fins a l’expansió de l’imperi 
Otomà pesa encara molt en les consciències. I una tercera raó és cultural: la llarga 
història d’Europa la fa més temerosa de perdre la seva identitat i les seves arrels.  
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Pere Ferré, superior de la província marista de l’Hermitage 
 
Carme Munté | Catalunya Cristiana 1905 9c 
 

Han estat setmanes difícils les que ha 
viscut l’Institut de Germans Maristes 
arran del degoteig de casos d’abusos 
sexuals que han posat el col·legi Sants-
les Corts en l’ull de l’huracà. Per al Gmà. 
Pere Ferré, superior de la província 
marista de l’Hermitage, on s’inclou la 
presència catalana, el més dolorós ha 
estat «descobrir que alumnes que ens 
han estat confiats per les seves famílies 
han patit abusos». Suport a les víctimes 
és, doncs, el primer missatge del germà 
Pere Ferré, que alhora advoca per 
incrementar els mecanismes de 
prevenció mentre es dol que aquests fets 
lamentables portin a qüestionar el model 
d’escola concertada. 
  
Com a provincial dels maristes, com 
ha viscut personalment aquestes 
darreres setmanes arran de l’esclat de 
la notícia dels abusos? 
Amb molta intensitat perquè és una 
situació que demana molta implicació;  
amb dolor i consternació perquè hi ha 
hagut infants que ens han estat confiats i 
han patit. M’ha suposat molta 

disponibilitat i oblidar l’agenda prevista per a aquestes setmanes. Hem fet un treball en 
equip intens i amb determinació per donar respostes i fer llum. Hem realitzat una tasca 
important a dins per atendre i acollir la comunitat educativa i els germans i donar-los 
suport. Em sento amb una gran responsabilitat davant de les víctimes i de totes les 
persones que han patit. Malgrat que això no hauria d’haver passat mai, el projecte 
educatiu marista és ben vàlid avui. Fem, i continuarem fent, propostes adaptades a les 
diferents etapes vitals dels infants i joves com a elements per al seu creixement integral. 
 
Què és el que li ha causat més dolor? 
Descobrir que alumnes que ens han estat confiats per les seves famílies han patit abusos 
a casa nostra i no haver estat capaços de detectar-ho a temps. 
Veure que els professionals de l’escola s’han sentit atacats injustament i que s’hagi posat 
en entredit la seva honestedat i el seu saber fer. El rebombori mediàtic no ha ajudat a 
entendre la gravetat de la situació per a les víctimes. Tinc la impressió que des d’alguns 
àmbits s’ha trivialitzat el que han patit les víctimes i se n’ha fet un espectacle on se 
subratllava, d’una banda, el costat morbós i, de l’altra, la insinuació infundada d’una 
condescendència amb aquest sofriment, res més lluny de la realitat. 
 

«Cal trencar el silenci i no mirar cap a un altre costat» 



  
 

    26 | 42 

Amb les dades sobre la taula, què ha fallat a l’hora d’aplicar els protocols? 
S’han aplicat els protocols existents com calia fer-ho. Això ha posat de manifest una falla 
del sistema i una falta de coordinació entre les diferents institucions implicades. Hem 
actuat tenint en compte la necessitat i obligació de denunciar i la necessitat i el deure de 
mantenir la petició de la família de respecte a la intimitat per al bé superior del menor. És 
un equilibri que no tothom ha pogut comprendre.  
 

Quins aspectes es poden millorar de cara al futur? 
En primer lloc, millorar la detecció dels abusos. Això és difícil perquè són delictes que es 
realitzen en la clandestinitat. Per això, cal ser extremament atents al menor indici. És 
fonamental que hi hagi més sensibilitat i consciència social davant d’aquest greu 
problema. Cal insistir en la necessitat de trencar el silenci, de no mirar cap a un altre 
costat. Per això és molt important l’acció conjunta entre els diferents agents i les 
institucions implicades: infants i joves, famílies, educadors, entitats, administracions 
públiques... A tot això també ajudaria, per respecte a les víctimes, no fer judicis paral·lels i 
deixar que la justícia faci el seu camí.  
 
Què en penses del debat públic sobre la possibilitat de treure el concert a l’escola? 
És un debat interessat? 
No hi ha cap fonament jurídic perquè hagi de ser així, ja que s’ha actuat correctament 
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segons la legislació vigent a cada moment. Sembla que hi ha sectors a qui no agrada el 
model educatiu que tenim a Catalunya, amb una bona xarxa de centres públics i una bona 
xarxa de centres concertats que garanteixen la llibertat i un servei educatiu de qualitat. 
Imaginar que aquest greu problema només afecta un cert tipus de centres o els centres 

d’una xarxa concreta 
seria caure en el tòpic 
i en una visió simplista 
de la realitat. 
 
Quin missatge 
adreçaria a les 
víctimes d’abusos? 
El primer de tot és 
demanar-los perdó. 
Ho hem dit cada 
vegada que hem 
intervingut 
públicament. I no 
perdó perquè toqui, 
sinó perquè ho sentim. 
Perdó perquè quan 
saps com han patit les 
persones t’adones del 
mal que els ha 
suposat i no ho podem 
permetre. Els 
transmetria el meu 
reconeixement per 
haver estat capaços 
de parlar, per haver 
sabut dir «prou», per 
haver trencat el 
silenci. El seu gest és 
important per viure en 
una societat més 
sana, on es respectin i 
es valorin els drets de 
tothom. Els diria 
també que tenen tot el 
nostre suport. Que 
estem molt interessats 

a poder parlar amb ells i oferir-los el nostre ajut i la nostra col·laboració. 
 
Quin missatge adreçaria a les famílies que continuen confiant en l’escola marista? 
Els diria que gràcies per confiar-nos el més preciós que tenen. Els transmetria que 
comptem amb un equip de professionals (professorat, educadors, monitors, personal de 
servei, etc.) compromesos diàriament en l’educació dels seus fills i filles i que realitzen 
una tasca formativa excel·lent. I, finalment, els diria que el projecte educatiu de l’escola 
marista integra, entre altres elements, un protocol intern amb una dimensió preventiva, de 
participació i d’empoderament dels alumnes que és una de les millors garanties perquè 
els seus drets siguin respectats. Tenim clar que ens cal una acció conjunta famílies-
escola, i és una riquesa quan treballem així perquè la tasca es multiplica. 
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ARTICLES PUBLICATS A CATALUNYA CRISTIANA 
Lluís Serra Llansana | 20 de març al 3 d’abril de 2016 

 

Les víctimes d’abusos: veritat 
20 de març de 2016 
 

Ser una víctima, en general, implica patir un dany per culpa aliena o causa fortuïta. El 
diccionari és precís en la definició. Des de la perspectiva del dret, es considera víctima 
una «persona que pateix  les conseqüències danyoses d’un delicte», per tant, d’un 
trencament de la llei. Els abusos sexuals sobre menors responen a aquest concepte. Les 
estadístiques són preocupants, però la llum dels focus molt poques vegades apunta al 
percentatge àmpliament majoritari: l’àmbit familiar. No obstant això, la sensibilitat sobre 
aquest drama està augmentant, malgrat que de manera sectorial. 

Parlar amb una víctima d’abusos sexuals resulta una experiència dolorosa i profunda. 
S’empatitza amb el sofriment experimentat. L’abús és una interferència en el procés 
evolutiu d’una persona. Es distorsionen en ella realitats íntimes, que aboquen a un caos 
interior. Quan passa això, el guariment és un objectiu prioritari, que exigeix tres requisits 
bàsics: veritat, amor i llibertat. 

 El primer és la veritat. La confusió interior, els sentiments ferits, els vincles 
emocionals, si existeixen, amb la persona agressora, el relat dels fets... han de ser vistos 
a la llum de la veritat. Sense embuts. Sense ornaments estèrils. Per comprendre el que 
s’ha viscut. Sense victimismes. El silenci, la vergonya, tenen un preu molt destructiu. En 
comptes de resoldre’l, el problema s’interioritza i s’enfonsa en les arrels, de vegades 
inconscients. L’autorebuig pot ser tan 
gran que es perd la consciència del 
que ha passat. Es transforma en un riu 
d’aigües subterrànies. No es veuen, 
però actuen. En aquest cas, poden 
tendir a la repetició en altres del que 
s’ha patit en un mateix. 

Obrir-se a la veritat davant de 
persones de confiança, sabent potser 
que la confiança ha rebut una ferida 
profunda. Quan la paraula estigui més 
a prop del moment de l’abús, menors en seran les seqüeles. Intervenir en calent impedeix 
que l’ordidura afectiva es deteriori més enllà del previst. La veritat costa reconèixer-la i dir-
la, sembla que es trenca el cor, però obre una escletxa de llibertat i un horitzó 
d’esperança. Exigeix un procés de dol. No convé ajornar-lo ni menysprear-ne la 
profunditat. La veritat està vinculada a la dignitat de la persona. 

Cadascú sabrà com dir la seva veritat, sense que ningú la utilitzi per a interessos 
aliens al bé de la víctima, que no ha de ser mai convertida en arma llancívola. La justícia 
té la seva funció. La teràpia, la psicologia, l’educació... també la seva. Cadascú sabrà en 
quin nivell vol intervenir per guarir. Sigui quin sigui el camí triat, en tots ells la veritat ha de 
ser el primer pas. 

El perjudici més gran contra les autèntiques víctimes el poden causar les falses 
víctimes. Víctimes que, per interessos inconfessables, crematístics o d’una altra índole, 

Les víctimes dels abusos 



  
 

    29 | 42 

construeixen relats que no s’ajusten a la veritat. En temps revoltats tot és possible i cal 
saber discernir. 

Primer pas, trencar el silenci des de la veritat. 
 

Les víctimes d’abusos: amor 
27 de març de 2016 
 

La veritat és indispensable, però no és suficient per al guariment de les víctimes. El 
segon ingredient és l’amor. L’abús deteriora l’ordidura afectiva de les víctimes i cal refer-
ne el teixit amorós. Es podria parlar de restablir la confiança bàsica davant de la vida. Si 
no es posseeix, les falles afectives impedeixen el desenvolupament ple de les persones. 

 Amin Sheikh, autor indi del llibre Life is life («La vida és la vida»), explica la seva vida 
plena de violacions des de ben petit, de pallisses del seu padrastre, fins i tot de la seva 
mare, abandonament de la llar, tres anys a les 
estacions de trens... La conversa en un sopar 
tranquil a casa meva, així com la lectura del 
seu llibre autobiogràfic, em van permetre 
endevinar la clau de la seva transformació 
personal. Un temps en una residència per a 
infants sense llar, als vuit anys, el va posar en 
relació amb la germana Seraphine, el pare 
Plácido, Eustace Fernades... Són els seus 
herois, les persones que jalonen la seva vida i 
li donen l’amor i el respecte que no va tenir 
mai. Més tard serà capaç de crear el seu lema: 
«La vida és bella. Somriu!» Allò que 
destrueixen unes persones ho poden refer 
unes altres. No serà fàcil. Les resistències són 
grans perquè les seves experiències van ser 
dures, molt dures. L’Amin reconeix els fets: 
«No m’hauria imaginat mai que el món podia ser tan dur i dolent.» Cada persona, si 
aconsegueix fer-lo, té el seu itinerari de recuperació amorosa. Es pot produir una fase 
transitòria de ràbia, d’odi, de venjança, que haurà d’afrontar i guarir. Si un s’instal·la de 
manera permanent en aquests sentiments, les ferides no cicatritzaran. No es recupera la 
confiança, que d’això es tracta. La justícia és un valor. La venjança, no. Altres persones 
hauran de passar per superar la seva culpabilitat. Una dona justificava les violacions del 
seu pare sobre ella mateixa perquè la seva bellesa era la causa que desfermava els 
comportaments aberrants del seu progenitor. Desfer aquest plantejament autoinculpatori 
no és fàcil, però sí necessari. 

Aquestes ferides, si no són tractades i cicatritzades, acostumen a deixar seqüeles 
afectives, psicològiques, sexuals. Una nova relació passa pel filtre del passat i fa 
reaparèixer d’aquesta manera els traumes no superats. 

Aquesta feina adquireix la seva dimensió més guaridora i terapèutica quan es viuen 
noves experiències de confiança i d’amor, que consoliden els fonaments fundants de la 
vida. Nous rostres, noves relacions, nous reptes. No sempre la persona que pateix més 
ha tingut les pitjors experiències. Cal saber afrontar el passat per no quedar-se fixat en 
etapes primerenques. La desafecció afectiva dels traumes és indispensable. La 
resiliència, entesa com a «capacitat d’adaptació d’un ésser viu enfront d’un agent 
pertorbador o un estat o situació adversos», és bàsica. Cal fer-la possible. Guarir les 
ferides amoroses per poder estimar amb joia i plenitud. 

Si per guarir el primer pas és la veritat; el segon, a continuació, és l’amor. 
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Les víctimes d’abusos: llibertat 
3 d’abril de 2016 
 
Veritat i amor desemboquen en la llibertat. Les ferides del passat, els sofriments crònics, 
la manca de confiança... retallen l’exercici de la nostra llibertat. Cal que ens desprenguem 
d’aquests impediments per recuperar-la i viure-la a fons. Una víctima d’abusos, si queda 
empresonada en els seus fantasmes interiors, viurà una llibertat censurada. Com 
recuperar la llibertat personal? 

Hi ha un relat evangèlic que aporta molta llum sobre aquest tema. Un home fa trenta-vuit 
anys que està malalt. Jau paralític sota un dels cinc pòrtics d’una piscina anomenada 
Betzata. Hi ha la creença que el 
primer que hi arriba després que 
l’àngel remou l’aigua és curat. El 
paralític viu amb victimisme la 
seva situació: «No tinc ningú que 
em tiri a la piscina en el moment 
que es remou l’aigua. Mentre jo hi 
vaig, un altre hi baixa abans que 
jo.» La pregunta de Jesús és clau: 
«Vols curar-te?» Si no hi ha 
voluntat de guariment, seguir com 
a víctima també té avantatges. 
Vius de l’almoina i de la 
compassió dels altres. Vida 
resolta. Jesús apunta a l’entranya 
del paralític: «Vols curar-te?» 
Després d’un diàleg breu, Jesús li 
diu: «Aixeca’t, pren la teva llitera i 
camina.» A l’instant, la vida li 
canvia. S’incorpora i es posa dret, 
és a dir, recobra la dignitat, pren la llitera i recupera la llibertat d’anar on vol. Ha estat 
trenta-vuit anys donant voltes sobre la seva malaltia, sobre les seves ferides, paralític. La 
víctima no ha de caure en el victimisme perquè aquesta actitud en paralitza el guariment. 

Deixar podrir els abusos en un silenci angoixant té un preu altíssim. No només per a la 
víctima, també per a la persona agressora. Com més a prop hi hagi la denúncia o la 
recerca de solució del moment de l’abús, la justícia o la superació del problema poden ser 
més ràpides. Si es tracta d’un patró reincident, s’evitaran abusos a altres menors i qui 
agredeix podrà afrontar més d’hora el trastorn i obrir-se a un canvi de vida sense deixar 
capítols pendents irresolts. Així, ningú no perdrà, com el paralític, trenta-vuit anys de vida 
esperant sense convicció una teràpia que no arriba mai. 

Una ferida guarida no esborra la cicatriu, però ja no fa mal ni es gangrena. Una actitud 
resilient enforteix la persona i li permet viure el futur amb força i consistència. 

Sovint, la justícia restableix l’equilibri trencat. N’hi ha que, sense menystenir-la, 
aconsegueix un grau superior: el perdó, que requereix una fortalesa gran i que obre a una 
llibertat més consolidada. En cap cas el perdó es pot fonamentar sobre la negació dels 
fets sinó en una vida espiritual i psicològica que ho faci possible. També si la persona 
agressora reconeix la seva conducta i demana humilment perdó amb sinceritat, 
s’aconsegueix un clima terapèutic i es restableix la dignitat de la víctima. 

Quan una víctima ha recuperat la seva llibertat, en diàleg amb la seva veritat i el seu 
amor, la vida adquireix una altra dimensió i es pot gaudir de la seva bellesa. 
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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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BISBAT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

DELEGACIÓ DIOCESANA PER A LA VIDA CONSAGRADA. 

 
Com ja és “tradició”, des dels inicis de la 
Diòcesi, els /les Religiosos/eses, ens hem 
trobat a Montserrat en les Jornades de 
Formació. Són uns dies, pocs, de 
convivencia i evident de pregària 
compartida amb la Comunitat Benedictina. 
Auest any tot ha girat entorn del Jubileu de 
la Misericòrdia, a Montserrat hi ha Porta 
Santa. 16 religioses hem participat en la 
trobada. 
Els ponents han estat:  
P. Bernabé Dalmau osb, que és uns dels 
Missioners de la Misericòrdia de la nostra Església particular.  El tema senzillament La 
Misericòrdia. 
P. Ignasi Fossas, “La Regla de St. Benet i les virtuts”. 
P. Josep Mª Henriquez osb, Delegat Diocesà; “Benaurats els misericordiosos” 
I un llarg i fraternal col·loqui amb el P. Abat Josep Mª Soler, una pluja de preguntes, 
respostes amb un gran sentit fratern. 
Dimarts a la tarda retornem a les comunitats amb un bagatge espiritual, viscut entorn de la 
Verge Bruna, Patrona de Catalunya i també del nostre Bisbat. 

Jornades de formació a Montserrat 
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INTRODUCCIÓ 

28-3-2016 

 Avui 
iniciem aquest 

grup que, no en 
dubtem, serà un 
grup molt ric en 

comunicació 
profunda, 
personal, 

espiritual, que 
l’anirem arrelant 

a poc a poc en 
l’amistat i 

l’afecte.  

 Compartir l’experiència de Déu des del que és la nostra pregària personal i què 
s’esdevé en la pregària podria ser una mica ambigu si no compartim també una mica quin   

és el nostre marc de vida real. 

 Desitjo explicar una mica com ha nascut aquest desig: El DIM va néixer en un 
congrés monàstic a Bangalore/India viscut per Tomàs Merton on el centre d’aquell 
congrés fou intentar compartir l’experiència espiritual o de Déu amb el monacat no cristià. 
Avui la trobada de les diferents religions és encara més important: L’expressió 
“experiència de Déu” tot i formar part del vocabulari standard ens sembla que podria 
resultar una mica massa ambiciosa i potser seria poc real si la tractéssim amb certa 
ingenuïtat. Parlar de Déu, que és en ell mateix un misteri infinit, transcendent i alhora 
immanent, serà allò que caracteritzarà el nostre grup: Compartir l’experiència que vivim 
cada un, el sentiment que suposa de manera íntima i quasi intransferible, pot ser quelcom 
inexplicable.  

Per això ens preguntem: L’experiència espiritual o de Déu ¿suposa per a nosaltres 
gosar submergir-nos en Déu? O potser només submergir-nos en el propi interior, tot 
experimentant quelcom del misteri de Déu? Potser no podem parlar directament d’una 
experiència de Déu, però sí que podem dir coses que d’alguna manera ens ho faciliten. 

¿Quines són les ajudes, o les pràctiques que ens faciliten una experiència espiritual 
i ens condueixen més i més cap a l’experiència de Déu? 

Les religions estem cridades a avançar juntes, més enllà dels límits de cada 
confessió. Tenim coses que ens poden ser comunes i familiars a tots com per exemple les 
paraules de Simone Weill que deia: “com acollim i venerem el germà” és el que fa creïble 
la nostra experiència de Déu”. Déu en essència i en existència és pur i continu vessament 
de si cap a l’altre. No és que Déu sigui antropomòrfic com els cristians en parlem sovint 
sinó que més aviat nosaltres som teomòrfics, tenim impresa la imatge de Déu. Déu ens ha 
fet, com ell, capaços d’entregar-nos als altres.  

Sostenim la transcendència de Déu i la radical proximitat de Déu. Déu, sense 
deixar de ser Déu ens és pròxim. 

German Griselda Cos 
 

1ª Trobada del Grup Contemplatiu Interreligiós 
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         Col·legi Sagrada Família  

 

 
El passat 19 de gener, l’escola Sagrada Família de Girona, va  donar el tret de sortida  als 
actes de celebració dels 50 aniversari de la seva fundació. Els alumnes, pares i professors 
van  gaudir de la festa onomàstica; es van cantar els himnes que cada grup havia 
preparat amb lletres referents al col·legi  i als barris. Van gaudir d’un pastís gegant. 
 
El bisbe Cartañà, el 1962, va beneir i col·locar la primera pedra. Com que al barri 
mancava tota mena de serveis, segons s’acabava una part de l’edifici es posava en marxa 
el seu funcionament. Les religioses de Sant Josep de Girona  van  començar la seva 
activitat un 19 de gener de 1964. El nou bisbe Mn. Narcís Jubany l’11 de setembre del 
mateix any, va beneir la part de vivenda, que va ser destinada a dues aules de nens 
petits. Durant aquests anys les germanes vivien a Girona en el carrer Portal Nou 12 i 
acudien al barri a fer el seu servei. 
 
La inauguració i l’establiment de la Comunitat va ser el 19 de gener de 1966; rep el nom 
de “Centro Obra Social Sagrada Família” i atén a nens maternals i de guarderia. 
S’ensenya: “Corte y confección”  i cuina. Més endavant es disposa de servei d’atenció 
sanitària: injeccions, presa de tensions, primeres cures...  
 
L’any 1997, el Col·legi és reconegut com “Centre d’Atenció Preferencial”. 
 
Actualment conviuen a l’escola alumnes de diferents nacionalitats i diverses religions. 
Suposa una gran sensibilitat i flexibilitat sense perdre de vista el nostre ideari cristià 

50 anys del Col·legi Sagrada Família de Girona 
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catòlic. Destaquem que és una gran riquesa i un valor a afegir el d’aprendre a saber 
conviure i respectar-se des de la infantesa. El Col·legi forma part del  Pla d’Entorn del 
barri. 
 
L’objectiu principal de “La Obra Social Sagrada Família”, va ser i és oferir un servei social 
al barri i a la ciutat de Girona, sempre pendent de les persones més vulnerables. Des de 
l’inici, la implicació en la Missió ha estat unànime per part de la Comunitat Educativa, però 
sobretot de la Comunitat 
Religiosa. Totes les 
Germanes, d’una manera o 
altra, participen en la Missió 
Evangelitzadora i de servei;  
al seu voltant està tot el 
treball del dia a dia i la 
disposició d’ajuda a les 
persones que truquen a la 
nostra porta.  
 
El 19 de març, dia del nostre 
patró: Sant Josep, vam fer la 
gran festa. Es va convidar a 
les antigues alumnes i gent  
propera al Centre. Com deia 
el diari de Girona, va assistir 
una multitud de gent. 
 
El programa que es va seguir va ser el següent: a les 10 hores portes obertes, per gaudir 
de records antics; a les 12 hores, els parlaments (al saló d’actes); a les 13 hores 
Eucaristia d’Acció de Gràcies, presidida pel Sr. Bisbe ( Església); i a les 14 hores, 
l’aperitiu. 
 
La casa ben adornada i amb una significativa exposició de fotografies, treballs, dibuixos, 
màquines antigues... va ser el goig  dels visitants. 

 
Destacar que  l’Esperit de la 
nostra mare Fundadora Maria 
Gay Tibau, amb el seu llegat 
de “ Vetllar i Sembrar la pau 
als cors” va estar present en 
tot moment. 
 
Hem celebrat el passat, però 
també el present pensant en 
un futur i amb  l’esperança de 
seguir oferint la nostra ajuda 

humana i espiritual, a tots els alumnes i famílies. Demanen al Déu Pare  Misericordiós que 
continuï beneint tan significativa obra i agraint al Senyor Jesús, la seva presència, la seva 
força i el seu Esperit que el sentim sempre present. 
 
 
Directora Titular. 
Melchora Terrados Rojo 
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SAF. Servei d’Erxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines 

 

 

 

 

   L’Església  

   a Catalunya  

   durant  

   la Guerra de    

   Successió 
 

 

 

LA COVA DE MANRESA 
 

RESERVI’S UN ESPAI DE SILENCI PER AQUEST ESTIU 2016 
  

Exercicis a la Cova de St. Ignasi (Manresa) 
Possibilitat de pregar a la Cova, al Cardoner, la Seu ... Els "llocs ignasians" 

facilitaran el "sentir i assaborir" dels Exercicis. 
Els que ressenyem es tindran en castellà. En tots ells pot demanar 
"personalització" 

Entrada a la tarda del primer dia, sortida, al mati del darrer dia. 
  

MES D'EXERCICIS 
  juliol, 1-30: Francesc Riera, sj. 

agost, 1-30: David Guindulain, sj. [en castellà] / Josep Giménez, sj. [en 

anglès] 
setembre,1-30: Carles Marcet, sj. 

  
VUIT DIES 
  juny: 21-30 Antoni Riera, sj. 

  
juliol: 01-10: Eduard López, sj. / 11-20: Dario Mollà, sj / 21-30: Josep M. 

Rambla, sj 
  
agost: 01-10: Josep M. Bullich, sj. / 11-20: Jordi Font, sj., Maite Valls, rjm. 
(Personalitzats) / 11-20: José I. González Faus, sj. / 21-30: Llorenç Puig, sj. 

(Exercicis i Ecologia) 
  

Cursos, actes, activitats i formació 



  
 

    37 | 42 

setemb: 01-10: Josep Sugrañes, sj. / 11-20. Toni Català, sj. / 21-30: Gabriel 

Villanova, sj. 
  
 CINC DIES 

  juny: 24-30: Antoni Riera, sj. 
  
agost: 26-31: Josep L. Iriberri, sj (amb ajuda de l'Enneagrama) 

 
Cova de St. Ignasi / Camí de la Cova, 17/08241 Manresa 

93 872 04 22 / info@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 

Recés de pasqua 

 

CONFERÈNCIA DE MONS. MICHAEL FITZGERALD 

 
 

EL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL ES COMPLAU A CONVIDAR-VOS 
A LA CONFERÈNCIA QUE AMB EL TÍTOL 

 
LES PLUS BEAUX NOMS DE DIEU DANS LE DIALOGUE ISLAMO-CHRÉTIEN 

 
PRONUNCIARÀ MONS. MICHAEL FITZGERALD, EXPRESIDENT DEL CONSELL PONTIFICI 
PER AL DIÀLEG INTERRELIGIÓS 
PRESENTARÀ LA SESSIÓ MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL, BISBE AUXILIAR DE BARCELONA 

 
L’ACTE TINDRÀ LLOC EL DIJOUS 31 DE MARÇ A LES 7 DEL 

VESPRE A L’AUDITORI DE LA FUNDACIÓ JOAN MARAGALL 
(València, 244 1r) 

 
BARCELONA, MARÇ 2016                                                                             Amb la col·laboració de la Direcció General d’Afers 

Religiosos 

 

 
 

Nota: la conferència serà pronunciada en francès. Es repartirà un guió en català 
 

ENTRADA LLIURE. Us preguem confirmació d’assistència (93.488.08.88 –  fjm@fundaciojoanmaragall.org) 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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MONESTIR DE SANT DANIEL DE GIRONA 
 

Dissabte dia 2 d´abril primeres  vespres al Monestir Mil.lenari de sant Daniel. 
Després de Vespres ens trobarem per compartir la  nostre joia pasqual amb  el Crist 
Ressuscitat  amb un  petit “piscolabis”   
Us esperem 
 

Monges dels Monestir de sant Daniel de Girona (Vall de sant Daniel ) 

 

FUNDACIÓ JOAN MARAGALL: AJUTS A LA FORMACIÓ 2016 

CONVOCATÒRIA  
Una de les finalitats de la Fundació Joan Maragall és suscitar vocacions de joves cristians 
que vulguin treballar en el camp del diàleg entre la fe cristiana i qualsevol dels àmbits de 
la cultura (tant en el camp de les ciències experimentals com en el de les ciències socials 
o de les humanitats), i ajudar-los a formar-se intel·lectualment. 

Les sol·licituds hauran de ser presentades en català abans del dia 19 de maig de 2016 a 
la secretaria de la Fundació Joan Maragall, València 244, 2n, 08007 Barcelona. La 
resolució dels ajuts es farà pública no més tard del 28 de juny. 

Descarregueu-vos les bases 
 

PROGRAMA ESPECIAL DE TV3 DEDICAT AL MONESTIR DE POBLET 

Diumenge, 27 de març, vam emetre un programa especial de Pasqua dedicat al monestir 
de Poblet. Inclou una entrevista al nou abat, Octavi Vilà: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/signes-dels-temps-capitol-
1279/video/5591039/ 

 

TALLER DE CALIGRAFIA. INICIACIÓ A LA LLETRA ITÀLICA 

 

A CÀRREC DE Conxa Adell i Cardellach monja del monestir 
 
DATA dissabte, 21 de maig de 2016 
 
HORARI de 9.45 del matí a 6 de la tarda  

 
 
LLOC monestir de Sant Pere de les Puel·les. Anglí, 55 - 
Barcelona 
 
SALA MADRUI Dolors Monserdà, 31  

 

INSCRIPCIÓ conxadell@gmail.com o al telèfon 682 705 003 
 
NOTA places limitades 
 
PREU matrícula      55 € 

 
dinar            12 € 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/Ajuts-16-17.pdf
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/signes-dels-temps-capitol-1279/video/5591039/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/signes-dels-temps-capitol-1279/video/5591039/
mailto:conxadell@gmail.com
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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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Estem en campanya!  
Tria l’escola on cada alumne és únic  
A l’hora de triar escola per als vostres fills i filles, i vosaltres com a pares ho sabeu prou 
bé, no hi ha dos infants iguals. Els factors i motius són diversos: cada infant té una sèrie 
d’atributs físics, un conjunt de característiques socials, de nivell socioeconòmic i cultural i 
una sèrie de qualitats psicològiques que els fan diferents.  
La diversitat és un dels fets més evidents amb què s’enfronten escoles i educadors avui 
dia, davant la qual han de donar una resposta que permeti nens i nenes d’avançar en el 
seu procés de desenvolupament. Aquesta resposta és el tractament a la diversitat.  
L’Escola Cristiana defensa la llibertat d’ensenyament i el pluralisme educatiu que 
comporta l’exercici d’aquesta llibertat, i vol que la seva oferta educativa estigui oberta a 
totes les famílies, sense cap mena de discriminació; per això defensa el model de concert 
com una manera de fer efectiu el dret de tothom a l’educació en un règim de llibertat, 
alhora que concep un tipus d’escola inclusiu i integrador. El tractament de la diversitat és, 
per tant, un dels seus principals objectius.  
També les lleis educatives ens diuen que s’ha de garantir la igualtat d’oportunitats per a 
tots els alumnes mitjançant els suports necessaris, tant per als alumnes que ho 
requereixin com per als centres on estan escolaritzats, i també estableixen que les 
administracions educatives han de disposar dels mitjans necessaris perquè tot l’alumnat 
assoleixi el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com 
els objectius establerts amb caràcter general en les lleis.  
 Dissortadament, els recursos que l’administració destina als centres és insuficient. Això 
no obstant, les escoles procuren, d’acord amb les seves possibilitats, un conjunt de 
mesures per tal de fer efectiu el tractament a la diversitat. L’acció tutorial, l’organització 
dels alumnes en agrupacions flexibles, el seguiment psicopedagògic, l’atenció a les 
famílies, l’adaptació del currículum... són diferents elements que ajuden que els vostres 
fills i filles puguin assolir, tal com mereixen, el seu màxim desenvolupament personal.  
Al vídeo que us presentem, i que podeu visionar, en 
Juanjo Fernández ens explica aquesta qüestió.  
 
El Parlament aprova una moció de condemna 
dels abusos sexuals a menors. Rectificació  
A l’anterior FECC informa comentàvem la moció de 
condemna del Parlament davant qualsevol tipus 
d’assetjament i abús sexual.  
Reflexionàvem també sobre els protocols i 
apuntàvem com diverses institucions del nostre 
col·lectiu en disposen, a banda d’assenyalar-ne 
l’eficàcia tot posant com a exemple la ràpida 
detecció d’un cas recent en una de les escoles dels germans maristes.  
A l’hora de fer aquesta observació, vàrem informar equivocadament en afirmar que es 
tractava d’un monitor que hi prestava serveis a través d’una subcontracta, quan en realitat 
era un alumne d’una entitat aliena que estava realitzant el curs de monitors i que 
efectuava la seva part pràctica a Maristes. Disculpeu l’error. 
 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 590 / 14.03.2016 
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El capellà i escriptor Josep Maria Ballarín ha mort als 96 anys d’edat. La seva trajectòria 
va estar lligada durant molts anys al Santuari de Queralt i el poble de Gósol. Va escriure 
més de 40 llibres i va col·laborar en diverses publicacions i programes de ràdio i televisió. 
A “Signes dels temps” va fer el comentari setmanal de l’Evangeli i va tenir una secció 
sobre la història de l’Església. El programa recorda mossèn Ballarín amb un recull de les 
seves intervencions a TV3. 
 
Altres temes: 
- Entrevista a Càrol Garcia, associada a les germanes blanques. Acaba de publicar el 
llibre “Mi hermana África” on explica la seva experiència missionera i la malaltia 
degenerativa que pateix. 
- Presentació de la guia “On menjar, dormir, rentar-se” publicada per la Comunitat de Sant 
Egidi i adreçada a les persones sense llar. 

 
Data: 3 d’abril de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
  

  

 
 
 
 
 

2016 ABRIL  
4 dl CEVRE: formació inicial 

5 dt URC: Junta directiva 

11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes 

Signes dels temps a TV3 : « Recordant mossèn Ballarín » 

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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