
  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era estranger i m’acollireu 

Barcelona, 7 d’abril de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Nota dels bisbes de Catalunya sobre l’acollida als refugiats 
La teresiana Ana Royo al camp d’Idomeni (Grècia) 
CONFER: Mª Rosario Ríos, presidenta, i Jesús Miguel Zamora, 

vicepresident 
El caputxí català Joan Botam, premi ICIP Constructors de Pau 2015 
L'exhortació apostòlica del Papa sobre els sínodes de la família, 'Amoris 

laetitia', es presenta el 8 d'abril 
Abusos: el clixé i la realitat 
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d i j o u s ,  3 1  d e  m a r ç  d e  2 0 1 6  

1. Els bisbes de Catalunya volem expressar la nostra solidaritat 
amb els milions de persones que han hagut de fugir de 
diferents països de l’Orient Mitjà, Àsia i Àfrica a 
conseqüència dels terribles conflictes armats i de les 
persecucions. També amb els milions de persones que arreu 
del món es veuen abocades a emigrar a causa de la 
pobresa. 

2. En els seus desplaçaments, els refugiats i emigrants 
pateixen sovint situacions extremadament precàries, abusos 
per part d’organitzacions que trafiquen amb les persones i, 
de vegades, també rebuig social i tracte inadequat per part d’algunes autoritats. No 
podem oblidar que són milers, molts d’ells infants, els qui han perdut tràgicament la 
seva vida creuant la Mediterrània per arribar a Europa. Per tot això, els bisbes 
preguem Déu amb esperança, per tal que tots els emigrants i refugiats siguin 
protegits i tractats d’acord amb la dignitat que mereix tota persona. 

3. Malauradament, ens dol profundament constatar que algunes polítiques 
desenvolupades pels governs d’Europa i l’actitud d’una part de les poblacions 
europees no s’estan mostrant a l’alçada de la seva obligació legal i moral de 
protegir i acollir tots els refugiats, la qual cosa provoca encara majors sofriments. 

4. Amb tot, són de lloar i agrair els gestos i esforços de solidaritat de bona part de la 
ciutadania i d’organitzacions no governamentals que s’han multiplicat arreu. També 
a Catalunya hem vist que són moltes les persones i organitzacions que s’han 
mobilitzat en iniciatives de salvament, assistència humanitària i sensibilització 
social. Les institucions públiques i entitats socials s’han preparat per a l’acollida i 
integració de refugiats al nostre país. Els bisbes donem suport i encoratgem totes 
aquestes accions. Les nostres diòcesis, a través de Càritas i altres entitats 
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catòliques, han ofert des del primer moment diversos equipaments i recursos per a 
la acollida i, de fet, fa temps que atenen refugiats i ajuden a sensibilitzar l’opinió 
pública. 

5. Els cristians no ens hem de cansar d’insistir que els refugiats i els emigrants han de 
ser tractats com a germans, respectant sempre la seva dignitat humana. Hem de 
fer nostre el seu sofriment i superar la temptació de la indiferència. És el desig, 
tantes vegades expressat, de veure una Europa unida i cohesionada, compartint 
els valors democràtics que defineixen la seva identitat. El Papa Francesc ha 
mostrat reiteradament la seva preocupació per aquesta problemàtica, amb 
múltiples gestos i paraules de denúncia i de solidaritat. 

6. Per tot això, els bisbes de Catalunya volem fer una crida a la societat catalana a 
continuar mobilitzant-se i a treballar en favor de l’acollida i integració dels refugiats i 
també de tots aquells que, per raons econòmiques o altres dificultats, arriben al 
nostre país amb el desig de poder emprendre una vida millor. I oferim de nou la 
màxima col·laboració de l’Església per a fer-ho possible. 

7. Així mateix, convidem la ciutadania i les institucions a incidir sobre la Comunitat 
internacional per tal que es garanteixi l’acollida i protecció de la vida i els drets 
humans de tots els emigrants i refugiats. És necessari i urgent que s’afrontin 
seriosament les causes d’aquesta dura realitat, posant fi als greus conflictes 
armats, a la inseguretat i la pobresa que provoquen la sortida de milions de 
persones dels seus països d’origen. 

8. Finalment, ens volem adreçar a les comunitats cristianes, demanant que 
intensifiquin la pregària i els esforços concrets de solidaritat i hospitalitat davant de 
tots els immigrants i refugiats que arriben al nostre país. El Papa Francesc, en 
aquest Any Sant de la Misericòrdia, ens convida a «desvetllar la nostra 
consciència, molts cops adormida davant el drama de la pobresa, i d’entrar encara 
més en el cor de l’Evangeli» (MV 15). 
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Avui tinc una notícia que ocupa per a mi i per a molts de nosaltres -els que estem 
preocupats pel patiment injust dels refugiats- un lloc de preferència.  
El dissabte sant, la meva comunitat de Teresianes del Raval, acomiadàvem a una de les 
nostres germanes, la més jove, Anna Royo, directora de Benallar, amb un matrimoni  

d'aquesta fundació a 
l'aeroport del Prat. Sortien, 
carregats amb unes maletes 
grandíssimes plenes de roba 
camp al camp de refugiats de 
Idomeni. La nostra 
preocupació davant aquesta 
terrible tragèdia humana i la 
manca d'una resposta adient 
per part de la Unió Europea, 
ens feia preguntar-nos, com 
Santa Teresa davant els 
problemes del seu temps, 
què podíem fer. i ens van 
decidir a donar un pas... la 
generositat de Anna i 
d'aquest matrimoni va fer la 
resta. En una setmana vam 

recollir entre la gent de bona voluntat que ens van ajudar, els diners per a comprar roba i 
ajuda que allà veiessin necessària. 
El dilluns de Pasqua rebíem ja la primera carta amb una sèrie de fotografies del camp de 
Idomeni i d'un altre proper, el de Eko.  
 
Llegeixo el que ens deía: "Primer dia al camp de Idomeni i al de Eko a 20 kilómetres 
de l'anterior. 
En arribar a Eko, aquest matí hem sortir del cotxe que havíem llogat per poder 
transportar coses. i de seguida se'ns han acostat 2 nens de 7 i 3 anys i ens han 
agafat de les mans. El seu ampli somriure i la seva mirada ens han parlat de la seva 
necessitat de estimació. A poc a poc s'han anant reunint més infants al nostre 
voltant, esperant poder jugar amb nosaltres. Hem trobat unes cordes i hem 
organitzat el lloc de saltar a la comba. Tots es barallaven per jugar amb nosaltres. 
Haguéssim pogut jugar tot el mati. Ells mai es cansen. 
Al camp de Eko n'hi ha entre 2.500 a 3.000 persones i per tot arreu es veuen nens i 
adolescents: uns corren i juguen, altres ajuden els seus pares i tots, tots, ens 
buscaven necessitats d'ajuda i estimació. 
Després hem anat per les tendes repartint menjar. Un avi ens ha presentat a la seva 
família i ens ha emocionat amb la seva angoixa i la seva crida desesperada 
demanant ajuda per poder reunir la resta de la família. Es veu que uns quants fills 
han pogut creuar la frontera i són a Alemània, però ells no han pogut i estan allà 
sense notícies de la situació. Ens demanaven ajuda per a poder passar amb ells... I 
nosaltres què podíem fer? A la fi el avi ens ha dit: "Jo sóc musulmà però ens han 
dit que el Papa de Roma vindrà a la frontera i ens ajudarà per tal que puguem 
passar.."  
No hem pogut amagar les llàgrimes... 
Aquí n'hi ha molts voluntaris i ONGs ajudant amb molt bona voluntat. Joves de 
diferents països que, pels seu compte venen a ajudar... N'hi ha molta gent bona... 

La teresiana Ana Royo al camp d’Idomeni (Grècia) 
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Però al dia següent ens van comunicar les dificulats que van tenint: Ens deien: 
"Avui hem intentat portar material que ens havien demanant "Bomberos en acción" 
a la seva carpa de Idomeni, però no hem pogut arribar fins allà. La carretera està 
tallada per la policia. Hi ha molta tensió, els adults estan 0 desesperats per la 
situació  d'incertesa, de continuar esperant sense saber què esperen... Estan 
cansats i afeixugats i, com és lògic, es creen tensions entre ells... 
 Ens hem quedat en el camp de Eko que serà el nostre campament base. Repartim 
menjar en les tendes amb la ONG amb la que estem,   Lighthouserelief lait-jaus-rilif. 
També hi ha amb nosaltres molts espanyols col·laborant. Hem format un "equip 
educatiu" amb uns joves catalans que tenen molt bones idees, per fer activitats 
escolars  amb els nens i adolescents. L'objectiu és implicar als professors que hi ha 
entre els refugiats del camp i a 
joves que els agradar fer de 
professors. 
Farem torns d'activitats mati i 
tarda. Nosaltres serem el primer 
grup que començarem demà. 
Aquests dies ens han servit molt 
per observar, situar-nos, fer-nos 
càrrec de la situació, descobrir 
les necessitats que no estan 
cobertes i...coordinar-nos." 
"Ens podeu dur a Espanya?" ens 
preguntava avui un jove 
enginyer siri, quan l'hem 
demanat que necessitaven. Els  
adults viuen aquesta situació del 
tancament de les fronteres, de 
incertesa davant la seva situació, amb  autèntica angoixa... Quan t'atures a parlar 
amb alguna persona, al moment se t'acosten 4,6,8 més per a saber alguna cosa del 
que passa, quines notícies els podem donar, què els portem... 
Avui hem realitzat activitats amb els nens, hem repartit menjar i hem tingut una 
reunió improvisada amb alguns homes per a preguntar-les per les seves 
necessitats. El que passa és que, el que demanen nosaltres no podem aconseguir-
lo: només volen creuar la frontera.  
Pel que fa al més concret que necessiten es tracta de infraestructures higièniques. 
Els camps són improvisats i la higiene és mínima o nul·la. A la arribada de la calor 
el perill són les malalties per aquesta manca d'higiene. N'hi ha massa gent atapeïda, 
sense més recursos que els que els donem les ONGs. Per exemple, quan plou, el 
terra de la tenda s'omple d'aigua i fang. És per això que ens demanen palés.  
Idomeni és un lloc impressionant, amb quantitat de gent, per tot arreu, deixalles i 
escombraries,  gent vagant sense fer res, cues per qualsevol cosa. Només arribem 
amb el cotxe carregat de coses, que ens envolten a la porta del vehicle per tal que 
els donem alguna cosa....  
 
 
Fins aquí la carta de Anna que podeu seguir cada dia en el Faceebook de Fundació 
Benallar (https://www.facebook.com/fundacion.benallar/). Al menys, ja que no podem 
fer una altra cosa, us invito a restar sensibles amb aquests germans nostres tan 
necessitats de comprensió i, mancats dels més elementals drets humans a causa d'una 
guerra. 

Viqui Molins 
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Viernes 1 de abril de 2016 

Turquía: Las devoluciones ilegales y en masa de personas refugiadas sirias ponen 
de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE y Turquía 

Las devoluciones forzadas en gran escala de personas refugiadas desde Turquía a la 
Siria devastada por la guerra ponen de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo sobre 
refugiados firmado este mes de marzo entre Turquía y la Unión Europea. Así lo ha 
revelado Amnistía Internacional hoy. 

Las nuevas investigaciones llevadas a cabo por la organización en las provincias de la 
frontera sur de Turquía sugieren que las autoridades turcas han estado deteniendo y 
expulsando a Siria a grupos de alrededor de un centenar de hombres, mujeres, niños y 
niñas sirios casi a diario desde mediados de enero. La semana pasada, a lo largo de tres 
días, el equipo de investigación de Amnistía Internacional recopiló múltiples testimonios 
de devoluciones en gran escala desde la provincia de Hatay, que confirman una práctica 
que constituye un secreto a voces en la región. 

Todas las devoluciones forzadas a Siria son ilegales en virtud de las leyes turcas, la 
legislación de la UE y el derecho internacional. 

“En su desesperación por sellar sus fronteras, los líderes de la UE han hecho 
deliberadamente caso omiso de los hechos más simples: Turquía no es un país seguro 
para las personas refugiadas sirias, y cada día es un poco menos seguro”, ha 
manifestado John Dalhuisen, director para Europa y Asia Central de Amnistía 
Internacional. 

Amnistia Internacional: comunicat de premsa 
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“Las devoluciones en gran escala de personas refugiadas sirias que hemos documentado 
ponen de manifiesto los fatídicos defectos del acuerdo entre la UE y Turquía. Para aplicar 
ese acuerdo, hay que tener corazón de piedra, y un absoluto desprecio por el derecho 
internacional.” 

Con el argumento de que es un país de asilo seguro, el acuerdo entre la UE y Turquía 
abre la vía a la devolución inmediata a Turquía de las personas refugiadas sirias que 
lleguen a las islas griegas. Las autoridades europeas han manifestado su confianza en 

que las devoluciones 
puedan dar comienzo el 4 
de abril. 

El prolongado cortejo de 
la UE a Turquía que 
precedió al acuerdo ya ha 
tenido un efecto 
desastroso en las propias 
políticas turcas respecto a 
las personas refugiadas 
sirias. 

“Lejos de presionar a 
Turquía para que mejore 
la protección que brinda a 
las personas refugiadas 

sirias, lo que, en la práctica, está haciendo la UE es incentivar lo contrario", ha declarado 
John Dalhuisen. 

“Parece sumamente probable que, entre las últimas siete o nueve semanas, Turquía haya 
devuelto a Siria a varios miles de personas refugiadas. Si el acuerdo sigue adelante 
según lo previsto, existe un riesgo muy real de que algunas de las personas que la UE 
devuelva a Turquía corran la misma suerte.” 

Niños, niñas y mujeres embarazadas entre las personas devueltas 

Uno de los casos desvelados por Amnistía Internacional es el de tres niños devueltos a 
Siria sin sus progenitores; otro es la devolución de una mujer embarazada de ocho 
meses. 

“La inhumanidad y la magnitud de las devoluciones son francamente espantosas; Turquía 
debe detenerlas de inmediato”, ha manifestado John Dalhuisen. 

Muchas de las personas devueltas a Siria parecen ser refugiados no registrados, aunque 
Amnistía Internacional ha documentado también casos de personas sirias registradas que 
han sido devueltas al ser detenidas sin que llevaran encima sus papeles. 

Personas refugiadas sirias a las que se niega el registro 

La investigación llevada a cabo recientemente por Amnistía Internacional muestra 
también que las autoridades turcas han reducido el registro de personas refugiadas sirias 
en las provincias de la frontera sur. 
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El registro es necesario para acceder a servicios básicos. En Gaziantep, Amnistía 
Internacional se reunió con el hijo de una mujer que necesitaba cirugía de urgencia para 
salvar la vida pero a quien le negaron la posibilidad de registrarse y, por tanto, de acceder 
a dicha cirugía. Finalmente, esta mujer pudo registrarse en otro lugar y recibir el 
tratamiento que podría salvar su vida. 

Según otros refugiados sirios en la provincia fronteriza de Hatay, algunas personas que 
intentaban registrarse han sido detenidas y devueltas a Siria junto con personas 
refugiadas a las que se había encontrado sin sus documentos de registro. 

Amnistía Internacional habló con una familia de refugiados sirios no registrados en la 
provincia de Hatay que habían optado por permanecer en su apartamento en lugar de 
intentar registrarse, por temor a ser devueltos a Siria. 

En la actualidad hay unas 200.000 personas desplazadas en una franja de 20 km de la 
frontera turca. Según afirman tanto los grupos de ayuda humanitaria como los residentes 
de los campos, las condiciones de los campos cercanos a la frontera son atroces, sin 
agua potable ni saneamiento. Un residente del campo citó, entre los peligros acechantes, 
el secuestro a cambio de rescate. 

Endurecimiento de las restricciones en las fronteras 

El aumento de las medidas de seguridad en la frontera y la falta de medios regulares para 
cruzar han empujado a la gente a las manos de los traficantes, que exigen al menos 
1.000 dólares estadounidenses por persona para introducirlas en Turquía, según los 
ciudadanos sirios con los que Amnistía Internacional habló a ambos lados de la frontera. 

Las políticas fronterizas cada vez más restrictivas representan un cambio radical respecto 
a las adoptadas previamente por las autoridades turcas durante los cinco años de la crisis 
siria. Anteriormente, los residentes sirios con pasaporte podían cruzar en los puestos 
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fronterizos regulares, y quienes entraban irregularmente –la gran mayoría– también 
podían registrarse ante las autoridades turcas. 

“En los últimos meses, Turquía ha introducido requisitos de visado para las personas 
sirias que llegan por vía aérea, ha cerrado su frontera terrestre con Siria para todas las 
personas menos las que necesitan atención médica de urgencia, y ha disparado contra 
algunas de las que intentan entrar en el país irregularmente”, ha manifestado John 
Dalhuisen. 

“Ahora, trata de promover la creación de una zona segura irrealizable dentro de Siria. Está 
claro hacia dónde se dirige todo esto: tras haber presenciado la creación de la Fortaleza 
Europa, ahora asistimos a la construcción de su copia exacta, la Fortaleza Turquía.” 

Testimonios 

Una familia siria cuyos hijos fueron devueltos a Siria 

Una familia de 24 miembros vivía junta en un único apartamento en Antakya, provincia de 
Hatay. Según dijeron a Amnistía Internacional, cinco miembros de la familia fueron 
devueltos a Siria en torno al 20 de febrero de 2016. 

M. Z., de 30 años y que llevaba en Turquía desde principios de 2015, había podido 
registrarse. Su hermano de 20 años, M. A., y el sobrino y dos sobrinas de ambos, de 11, 
10 y 9 años, habían llegado a Turquía hacía unos dos meses y no habían podido 
registrarse porque les habían dicho que era imposible, y que quienes lo intentaban corrían 
el riesgo de ser devueltos a Siria. 

Los dos hermanos llevaban a su sobrino y sus sobrinas al parque a jugar cuando les 
dieron el alto unos policías que les pidieron sus documentos de identificación. Los policías 
los llevaron a los cinco a una comisaría cercana. 
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Z. Z. –otro hermano de M. Z. que vivía con ellos en Antakya– contó a Amnistía 
Internacional que, tras enterarse de su detención, llevó la tarjeta de registro de M. Z. a la 
comisaría, pero los agentes se negaron a poner a ninguno de ellos en libertad. 

M. Z. contó a Amnistía Internacional por teléfono desde Siria que, tras permanecer 
detenidos varias horas, los metieron a los cinco en un autobús y los llevaron al paso 
fronterizo de Cilvegözü / Bab al Hawa, en la provincia de Hatay. 

No estaban solos. Según relató M. Z., había un total de siete autobuses, con unas 30 
personas cada uno –en su mayoría familias–, lo que supone hasta 210 personas 

refugiadas sirias. A los 
autobuses los acompañaron 
dos vehículos de la policía, y M. 
Z. dijo a Amnistía Internacional 
que en su autobús iba un 
soldado turco armado con un 
rifle de asalto. 

El hermano de M. Z. siguió a los 
autobuses hasta Bab al Hawa 
pero, según ha contado, no le 
permitieron hablar con sus 
familiares. Cuando, hacia las 
tres de la madrugada, llegaron 
a la frontera, fueron entregados 
al grupo armado Ahrar al Sham. 

En el lado sirio, M. Z. dijo a un soldado que no tenía dinero para cuidar de los tres niños. 
El soldado entonces los llevó al campo de refugiados de Atma, en la provincia siria de 
Idlib. 

M. Z. no sabe qué fue de las demás personas que viajaban en los autobuses. Ha descrito 
las condiciones del campo de Atma como atroces, sin agua corriente ni saneamiento, y 
con un suministro de alimentos totalmente inadecuado. 

Según ha contado, los niños han contraído enfermedades cutáneas y, desde que están 
en Atma, su sobrino tiene problemas de visión. 

Los cinco pueden aún comunicarse con su familia en Antakya por teléfono. La madre de 
los niños dijo a Amnistía Internacional: “Lloran todo el tiempo; cuando hablan, ni siquiera 
entiendo lo que dicen”. 

En diciembre de 2015, los grupos de ayuda humanitaria informaron de que en el campo 
de Atma vivían casi 58.000 personas. M. Z. dijo a Amnistía Internacional que, durante el 
último mes, ha tratado de regresar a Turquía en varias ocasiones. 

Su familia en Antakya dijo a Amnistía Internacional que los traficantes les cobran unos 
1.000 dólares estadounidenses por hacer cruzar a cada persona, pero M. Z. afirma que 
sólo tiene unas 500 libras sirias (poco más de dos dólares). 

La mayoría de los miembros restantes de la familia, incluidos niños y niñas, están sin 
registrar y permanecen en su apartamento de Antakya por temor a ser devueltos también 
a Siria. Dependen de los miembros registrados de la familia para llevar provisiones a la 
casa. 
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Dos hombres cuyo hermano, y su esposa embarazada, fueron devueltos a Siria 

Los dos hermanos dijeron que, en torno al 3 de marzo de 2016, viajaban en dos 
automóviles junto con su hermano y la esposa de éste; habían cruzado ese mismo día la 
frontera entre Turquía y Siria cerca de Yayladağı, en la provincia de Hatay. Cuando se 
habían adentrado unos 3 km en territorio turco, unos guardias fronterizos turcos dieron el 
alto al vehículo en el que viajaban su hermano, K. A., y la esposa de éste, B. Q. K. A. 
telefoneó a sus dos hermanos en el otro automóvil para contarles lo que había sucedido. 
Según contaron los dos a Amnistía Internacional, su hermano y su cuñada fueron 
devueltos a Siria en un furgón, a través del paso fronterizo de Cilvegözü / Bab al Hawa, 
en la provincia de Hatay, junto con otros siete furgones que transportaban a personas 
refugiadas sirias. Al parecer, cada furgón transportaba a unas 14 personas, lo que 
representa unos 112 refugiados sirios. El hermano y su esposa, ahora embarazada de 
nueve meses, viven en el campo de Atma, al otro lado de la frontera turca. 

Un hombre cuya madre necesitaba cirugía de urgencia para salvar la vida 

Un hombre sirio contó que a su madre no le habían permitido registrarse en Gaziantep 
pese a que necesitaba cirugía de urgencia para salvar la vida, y sólo podía acceder a ella 
si estaba registrada. 

Un médico le había dicho que, cada día que pasara sin operarse, la vida de su madre 
correría peligro. Tras dos semanas de intentar registrarse en Gaziantep, presentando los 
resultados de numerosas pruebas médicas que demostraban la urgencia de la situación, 
finalmente se dieron por vencidos y, a cambio, convencieron a las autoridades de que 
registraran a la madre en Kilis, a unos 60 km de distancia. La madre pudo posteriormente 
acceder a la atención médica gratuita que necesitaba. 

Un sirio de Azaz devuelto ilegalmente sin el debido proceso desde la frontera 

El hombre formaba parte de un grupo de unas 60 personas que trataron de entrar 
irregularmente en Turquía el 20 de febrero de 2016. Según dijo, había sido capturado por 
guardias de fronteras turcos y detenido en un cuartel militar cerca de Reyhanlı, en la 
provincia de Hatay. En su relato a Amnistía Internacional contó que había permanecido 
detenido cuatro horas, y que otras personas recluidas en el cuartel (entre ellas mujeres, 
niños y niñas) estuvieron detenidas hasta 24 horas. Según su relato, los guardias de 
fronteras no les dieron comida ni agua, ni les permitieron usar los retretes. 
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Una de les moltes ximpleries del bonisme és la seva aversió a considerar els  cristians 
com una minoria perseguida. Acostumats a llançar els seus dards contra el catolicisme, se 
senten incòmodes davant la idea que els cristians són, ara com ara, després dels jueus, la 
comunitat religiosa més perseguida del món. L’afirmació pot semblar rotunda, però les 
dades són encara més rotundes, i m’hi referiré en aquest article. Però malgrat que les 
evidències hi són, que les matances s’acumulen, les persecucions creixen i la desaparició 
de comunitats cristianes antiquíssimes als seus territoris ancestrals és un drama 
irreversible, malgrat tota la dimensió del drama, mai no s’esmenta aquesta realitat 
punyent, perquè no forma part del políticament 
correcte. 

L’últim exemple l’ha donat el Govern català en un 
penós comunicat que tenia, com a voluntat, la 
solidaritat amb les víctimes de l’atemptat de 
Lahore. Vegem. L’atemptat tenia un únic objectiu 
mortífer, proclamat per la mateixa Jamaat-ul-
Ahrar, l’organització terrorista, escissió del tràgicament conegut Moviment Talibà del 
Pakistan, el famós Tehrik. I com a mostra, el comunicat dels assassins: “Reivindiquem 
l’autoria de l’atac contra els cristians que celebraven la Pasqua”. Amb l’afegit: “És el 
nostre missatge al Govern que durem a terme aquest tipus d’atacs fins que la xaria 
s’imposi al país”. Cal afegir que els talibans acumulen desenes d’atemptats contra 
cristians pakistanesos i que fins i tot, en l’atemptat a l’escola de Peshawar, van separar 
els nens cristians dels musulmans, per després decapitar-los. Tanmateix, el comunicat 
català, dirigit als pakistanesosa Catalunya, ni parlava de cristians, ni de terrorisme 

islamista, ni de res que pogués 
contradir el catecisme progre. 
Només es feia referència a 
víctimes genèriques i a l’horror 
del mal, com si aquest mal no 
tingués noms i cognoms. És a 
dir, uns passaven per allà i els 
va atacar alguna cosa… 

Doncs aquesta cosa és molt 
coneguda i les víctimes eren 
cristianes perquè aquest és un 
objectiu central d’aquest 
terrorisme. I per tal que l’Oriol 
Amorós i el Govern ho recordin 
en el següent comunicat de dol 

que irremeiablement hauran que fer –perquè això només pot anar a pitjor–, els ofereixo 
algunes xifres calentes d’aquesta persecució frontal, tant per part dels terroristes, com 
pels països musulmans que els ofeguen amb lleis repressives. Les dades: 200 milions de 
cristians tenen negats els drets, fins al punt de ser condemnats a mort només per mostrar 
una creu; la xifra de cristians assassinats ha superat, segons l’OSCE, els 100.000; del 
milió i mig de cristians a l’Iraq, només en queden 400.000 i són massius els 
desplaçaments de cristians a tot Orient Mitjà. Si hi hagués espai, el detall d’aquestes 
xifres genèriques seria una vergonya encara més punyent i, tanmateix, silenciada. Estan 
matant cristians per la seva fe. Ja n’hi ha prou d’amagar-ho. 
 
Pilar Rahola, La Vanguardia, 30 de març de 2016 

Cristians 

Els cristians són, ara com 
ara, després dels jueus, 
la comunitat religiosa 
més perseguida del món 
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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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Joan-Carles Mèlich Filòsof 
 
Biografia 
Filòsof 
Doctor en filosofía i lletres, professor de filosofia de l’educació de la UAB, és autor de 
diversos llibres, el darrer dels quals és La lectura com a pregària (Fragmenta). És deixeble 
del teòleg i antropòleg Lluís Duch, monjo de Montserrat, que l’ha influït molt en la seva 
obra i pensament. 
 
“Compte amb les religions que volen donar respostes definitives” 
 
Mireia Rourera | PRESÈNCIA. Num. 2275, 3 d’abril de 2016 
 

“El debat de Déu és el debat pel misteri”, diu aquest filòsof, 
autor de ’La lectura com a pregària’ 
 
● “Si podem entendre que un 
plat ben cuinat és més bo si 
està ben presentat o  que un 
bon vi no té el mateix sabor 
si es veu en un got de plàstic 
o en una copa de cristall, 
també hem d’entendre que 
amb la lectura passa el 
mateix. Els llibres s’han de 
poder tocar, olorar, abraçar, 
perquè són molt més que el 
text que duen dins.” Ho diu el 
filòsof Joan-Carles Mèlich, 
autor, entre d’altres, de La 
lectura com a pregària 
(Fragmenta)  
 
Vostè ha estat deixeble del monjo de Montserrat Lluís Duch, teòleg i antropòleg, un 
savi. L’ha influït en la seva obra? 
A mitjans dels anys noranta vaig llegir Mite i Cultura de Duch. Me’l vaig començar 
un divendres i no vaig parar fins acabar-lo. El dilluns següent el vaig trucar a Montserrat. I 
es va posar al telèfon! Li vaig dir que acaba de llegir el seu llibre i que estava convençut 
que havia canviat la meva vida i em va convidar a Montserrat. I vam començar a treballar 
junts. A mi personalment Duch m’ha aportat, entre d’altres coses, veure la religió d’una 
manera molt diferent a com jo l’havia vist. 
 
Com la veia, vostè, la religió? 
Jo la veia com una visió del món centrada en el sagrat, en principis metafísics, en principis 
morals. I en canvi en Lluís Duch la veu com relacions ètiques, com relacions 
compassives, com posar-te al costat de l’altre que pateix, més enllà dels grans principis, 
de les grans fórmules, més enllà del sagrat. Crec que hi ha religions del bé i religions de la 
bondat. Compte amb el bé, perquè tots els camps de concentració s’han construït en nom 
del bé! Jo no crec en el bé, crec en la bondat. Crec que en Lluís Duch aporta aquesta 

’La lectura com a pregària’ 



  
 

    15 | 39 

distinció, que seria una mica la mateixa distinció entre moral i ètica. Sempre dic que crec 
que vivim en un temps amb molta moral i de molt poca ètica. També vaig aprendre una 
dimensió de la naturalesa humana que a mi m’agrada molt: l’ambigüitat. L’ésser humà per 
naturalesa és bo o és dolent? Duch diu que per naturalesa l’ésser humà és ambigu. I 
l’ambigüitat vol dir que sempre hem de resoldre aquesta ambigüitat en 
positiu o en negatiu, per tant, no som res. Ens fem bons o dolents en funció de les 
relacions que establim amb els altres. 
 
Per què els filòsofs continuen parlant de Déu en ple segle XXI? 
Mai no estarà superat el debat de Déu perquè el debat de Déu és el debat pel misteri. La 
ciència no tracta amb el misteri, la ciència tracta amb problemes. Però hi ha la dimensió 
religiosa de l’ésser humà. L’ésser humà és l’ésser potencialment religiós perquè s’enfronta 

a preguntes fundacionals. Són les preguntes que es fa 
la religió. Però compte amb les religions que volen 
donar respostes definitives a aquestes preguntes. La 
religió que a mi m’interessa i que crec que s’hauria de 
fomentar és la religió de la pregunta més que la de la 
resposta. I aquestes grans preguntes només poden 
tenir respostes provisionals, perquè si no l’ésser humà 
deixaria de ser l’única cosa que no pot deixar de ser:   
finit. 
 
Vostè escriu: “Déu és un desig impossible, com tot 
veritable desig.” 
Déu seria com l’anhel absolut, l’anhel de plenitud, la 
felicitat plena. Per tant: l’ésser humà és un ésser finit 
que desitja l’infinit. 
 
Una altra frase: “¿Som imatge de Déu? Potser sí, 
però no d’un Déu bo i amable, sinó d’un de cruel, 
viciós i corromput.” 
No pretén ser una definició de Déu sinó una definició 
de la condició humana. Quan es diu que som imatge de 
Déu un es pregunta... si som imatge de Déu i està 

passant el que està passant i sempre ha passat el que ha passat, perquè el mal és una 
cosa que l’ésser humà no pot eradicar, vol dir que aquesta imatge de Déu que ens han 
venut és una imatge perversa de Déu? No dic que l’ésser humà sigui dolent, dic que la 
maldat és alguna cosa que l’ésser humà mai no pot esquivar. Som humans perquè no 
podem deixar de ser inhumans. 
 
Escriure és resar. I llegir, una pregària. 
La lectura com a pregària... jo crec que s’ha perdut una mica aquesta dimensió de 
respecte als clàssics. Jo escric els meus pensaments a partir de la lectura de grans obres 
filosòfiques i literàries. Defenso que davant una obra clàssica un s’ha de treure el barret. 
Quan un es troba amb Plató, que fa 25 segles que es troba en el centre del debat filosòfic, 
s’ha de llegir amb respecte. 
 
La filosofia i els clàssics van desapareixent del sistema educatiu obligatori. 
El que està passant és que s’està mercantilitzant l’educació. Jo sóc professor a la UAB i 
tinc la sensació, amb altres professors de sociologia, psicologia, ciències 
de la informació, etcètera, que des que va aparèixer el pla Bolonya totes aquestes 
disciplines han perdut una càrrega humanista. S’ha tornat tot molt tecnològic i això em 
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preocupa molt. Es veuen les carreres universitàries com aquell tipus de coneixements que 
serveixen per obtenir un lloc de treball i obtenir 
unes competències. La universitat no és només això, ha de ser un lloc de reflexió, de 
pensament, de crítica, de transgressió, d’enfrontament amb la nostra tradició: no pots 
educar si no saps d’on venim i quines són les grans columnes i els grans pensadors que 
han configurat la nostra visió del món. 
 
Per exemple, la Bíblia. 
Per exemple. Occident neix bàsicament de dues grans civilitzacions: la semítica, jueva, 
per tant, la Bíblia, i de Grècia, per tant, La Ilíada, L’Odissea, les tragèdies gregues, Plató, 
Aristòtil... El cristianisme sorgeix de les dues. Alguns hi 
afegirien el Dret Romà. La Bíblia, independentment de les 
creences de cadascú, és un dels textos fundacionals de la 
cultura occidental.  
 
Vostè ha escrit aquest llibre en un quadern, amb 
ploma i amb tinta violeta... 
Per a mi escriure és una dimensió ritual molt important. 
Agafar una ploma, un tinter... val la pena reivindicar 
aquest ritual. Quan em diuen que a les escoles ja no hi 
haurà cal·ligrafia... em preocupa molt. 
 
El 75% de la gent ja no escriu a mà. 
La tecnologia ha canviat la nostra manera de viure. Quan 
es diu que la tecnologia és un mitjà i que es pot utilitzar 
d’una manera o d’una altra no és veritat; la tecnologia no 
és un mitjà, és una forma de vida. No som nosaltres que utilitzem la tecnologia, nosaltres 
vivim en un sistema tecnològic. I poso un exemple: la velocitat. Si entres en la lògica de la 
tecnologia necessàriament entres a la lògica de la velocitat, que és un valor 
inqüestionable. 
 
El Twitter ens fa perdre el llegir... 
Les coses més importants de la vida humana necessiten el seu temps. Dos dels filòsofs 
contemporanis més importants, per exemple, Nietzsche i Wittgenstein, van dir que només 
demanaven una cosa als seus lectors: que els llegissin a poc a poc. Això és fonamental; 
la lectura necessita temps, l’escriptura necessita temps, pensar necessita temps. Però 
avui en dia no tenim temps per a les coses que necessiten temps: les relacions humanes, 
l’amor, la paternitat, la maternitat. Vivim en un món on el temps és un bé escàs i això és 
un gran problema. Passejar, viatjar, també s’ha de fer amb temps. La gent ara no viatja. 
La gent es trasllada i va d’un lloc a l’altre. El viatge, una gran tradició occidental, des 
d’Abraham, l’Odissea... és un element fonamental en la formació i de la nostra cultura. 
Com viatgem avui en dia? No gaudim del plaer de viatjar, ni de l’aprenentatge. 
 
 
Què ens diferencia de les màquines? 
Des d’un punt de vista antropològic el gran repte del s. XIX i fins i tot de principis del s. XX 
era saber quina diferència hi havia entre els humans i els animals. A l’antropologia del 
segle XXI el repte és saber quina diferència hi ha entre nosaltres i les màquines. Els 
replicants de Blade Runner, per exemple. Fins a quin punt són humans o no són humans? 
Què és el que ens fa humà? Sembla que el que ens fa humans és la por a la mort i la 
capacitat de compassió. Si no som capaços de distanciar-nos del món de la màquina, la 
humanitat desapareix. 
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Després d’un any de feina, un grup de treball del Parlament britànic ha lliurat les 
conclusions de la seva tasca. L’informe es titula Mindful nation UK i el seu objectiu és 
valorar la pràctica de mindfulness, i fer recomanacions sobre la seva incorporació en 
àmbits com l’educació, la sanitat, les empreses i els serveis socials. Mindfulness és una 
parauleta que ja circula entre nosaltres i es refereix a una determinada pràctica de 
meditació. Una pràctica orientada a desenvolupar la capacitat d’atenció plena en allò que  
fem i vivim. El seu propòsit és que les persones puguem viure més plenament connectats 
amb nosaltres mateixos allà on som en cada moment, conreant aquesta capacitat 
d’atenció que d’entrada no jutja però que, alhora, evita que fugim de la realitat. Es tracta 
d’adquirir més lucidesa i consciència sense quedar presoners dels nostres patrons de 
pensament o de conducta. No cal dir que les ofertes dels fantasmes i dels venedors de 
fum poden créixer com bolets, i la manipulació instrumental al servei d’una suposada 
eficàcia més gran comporta un risc molt elevat. Però és veritat que és una pràctica 
avalada per experiències i metodologies rigoroses i per estudis ben fonamentats. 

Es tracta de millorar la qualitat de la nostra consciència, d’estar realment presents en el 
que fem i d’una millora de la qualitat humana personal que pot ajudar a millorar la qualitat 
del que fem. 

Seria possible entre nosaltres un debat públic rigorós i obert sobre aquesta mena de 
qüestions, més enllà de tòpics i estereotipus? Ho dubto. Repeteixo que es tracta d’un 
informe parlamentari sobre la conveniència d’introduir en el món professional una 
determinada pràctica de meditació. Més enllà del debat parlamentari, el repte és el debat 
públic que això pressuposa. Sospito que entre nosaltres això ni es prendria en 
consideració, presoners com estem del paradigma del gran repartiment entre el que és 
públic i el que és privat, que fa que aquests compartiments siguin il·lusòriament estancs. 
Els nostres fantasmes són d’una altra mena: veiem el risc d’indoctrinació quan del que es 
tracta és de fer créixer la nostra capacitat de veritable presència en el que fem. Seguim 
pensant que un professional és un simple portador de competències i no una persona que 
actua com el que  és en tant que persona. Allà parlen de Mindful nation. Aquí ens 
escandalitzaria plantejar que les pràctiques meditatives poden ser un bé públic i un tema 
de país. 
 
J.M. LOZANO, professor d’Esade, Universitat Ramon Llull 

La Vanguardia, 30 de març de 2016 

La meditació, bé públic? 



  
 

    18 | 39 

 

 

Abusos: el clixé i la realitat 
10 d’abril de 2016 | Catalunya Cristiana 
 

El tema dels abusos, vinculat als maristes, ha consolidat un clixé social que no es  
correspon amb la realitat. L’orquestració mediàtica ha tingut tanta envergadura, la 
cadència ha seguit un patró tan rigorós, la repetició tan constant en diferents mitjans molt 
poderosos, malgrat que no en tots... que han afavorit l’aparició del clixé. Un clixé, 
normalment, té part del seu origen en la realitat, però a mesura que passa el temps se 
n’allunya. La llum dels focus es concentra amb tanta intensitat en un punt que es perd la 
visió general. Un és el centre emissor i els altres hi sintonitzen seguint l’efecte dòmino. 
Gradualment es perd la visió intel·lectual dels fets en benefici de postures emocionals i, 
fins i tot, instintives. A poc a poc es tergiversa la realitat i es donen per suposades 
situacions no comprovades. S’ha parlat d’ocultament, de manca d’operativitat, de no 
seguir els protocols, de no informar... S’ha creat l’estereotip i ha funcionat. Els mitjans han 
trobat un cap de turc o un boc expiatori, sobre el qual es projecten les culpes per eximir 
els altres. Els casos recents s’han vist enriquits per un elenc històric i, fins i tot, s’ha 
engiponat un judici a l’escola franquista de manera genèrica. No sé on devien estar les 
institucions en aquella època, però com afirma Francesc-Marc Álvaro: «Franco va morir al 
llit.» Si no aconseguim contrastar la veritat del clixé, no resoldrem el problema de la 
pederàstia. Almenys existiran dos tipus de víctimes: les poques que mereixen atenció 
mediàtica i les altres, que no serveixen per a objectius determinats. 

He llegit atentament un escrit de Sofía, jutge d’Instrucció Penal, que Catalunya 
Cristiana publica íntegrament en aquest mateix número. Analitza la realitat de manera que 
destrossa jurídicament els clixés prefabricats. Parla del dret a la intimitat dels menors, de 
l’ús de les dades, dels procediments legals que s’han de seguir, de l’actuació del centre 
prèvia a la pressió mediàtica... Afirma que coneix «de primera mà i per desgràcia, 
nombrosos casos com aquest que ens ocupa». Més encara, escriu: «Fins avui no conec 
cap altre centre o col·legi que hagi pres la iniciativa de denunciar penalment un professor 
treballador del mateix centre. Amb tot es parla de “laxitud” del centre davant d’aquest fets 
quan no hi ha res més greu que acusar penalment algú de ser un pederasta. Això no 
indica, per pura lògica, ganes d’ocultar o tapar com diuen alguns, sinó més aviat l’interès 
que es tregui a la llum o que s’esbrini pels òrgans competents i mitjans eficients tot el 
dany que aquest home hagués fet.» Recorda que ha tractat de donar «informació de 

caràcter objectiu que, segons he 
observat, cap mitjà de 
comunicació no s’ha interessat a 
publicar». Convido a la seva 
lectura i a la confrontació del 
clixé amb la realitat. 

Els focus, ben utilitzats, 
il·luminen. Dirigits de forma 
errònia, enlluernen i enceguen. 

Les dades busquen la 
veritat. El clixé, a més de diners, 
quins altres objectius pretén 
aconseguir? 

 
Lluís Serra Llansana 

Les víctimes dels abusos 
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Peu de foto: El document del Papa sobre la família, a partir dels dos sínodes, ja està a punt 

 
@IgnasiMiranda 31/03/2016 
 
El Papa ja té a punt l’exhortació apostòlica postsinodal, és a dir, el document magisterial 
més important a partir dels treballs dels dos recents sínodes sobre la família. L’amor en la 
comunitat familiar serà la base d’un escrit que arriba potser més ràpid del que s’esperava. 
Amoris laetitia(l'alegria de l'amor) és el títol que tindrà l'exhortació apostòlica, sobre l'amor 
a la família. El document es presentarà divendres de la setmana vinent, dia 8 d’abril, a les 
11.30 hores a l’Aula Joan Pau II de l’Oficina de Premsa de la Santa Seu, segons ha 
anunciat aquest dijous el mateix Vaticà. 
 
L’exhortació és fruit dels dos Sínodes sobre la Família, celebrats al Vaticà a l’octubre de 
2014 i a l’octubre passat, el 2015. En la presentació, intervindran el cardenal Lorenzo 
Baldisseri, secretari general del Sínode dels Bisbes, el cardenal Christoph Schönborn, 
arquebisbe de Viena, i el matrimoni format pels professors universitaris Francesco Miano i 
Giuseppina De Simone. 
 
Congrés Mundial sobre la Misericòrdia 
 
S’està celebrant a Roma un Congrés Apostòlic Mundial sobre la Misericòrdia, 
concretament fins dilluns vinent. Marcelo Zubía, vicari general dels teatins, que tenen al 
seu càrrec l’església romana de Sant Andrea della Valle, on es fa bona part d’aquest 
congrés, ha explicat aquest dijous que que el congrés té una gran connexió amb el 
ministeri petrí des de Joan Pau II fins ara. "El que recull aquest congrés és sobretot 
l'espiritualitat nascuda a la llum del ministeri pontifici de Joan Pau II, que havia instituït la 
festa de la Divina Misericòrdia, coincidint amb el segon diumenge de Pasqua", ha 
comentat. El religiós també ha explicat que, aquest 3 d'abril, "se celebrarà el Jubileu dels 
moviments i grups que basen el seu carisma en la misericòrdia". 
 
Marcelo Zubía ha explicat que tota aquesta realitat eclesial s’ha fet present aquests dies, 
"des del dijous 31 de març fins dilluns 4 d'abril, amb diferents activitats a Sant Andrea 

L'exhortació apostòlica del Papa sobre els sínodes de la família, 
'Amoris laetitia', es presenta el 8 d'abril 
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della Valle, en basíliques patriarcals i diumenge al Vaticà". El vicari general dels teatins ha 
presentat el contingut d’aquest congrés europeu com el gran tresor que l’Església pot 
oferir al món: "El congrés intenta anar recollint principalment el sentit d'aquest Jubileu de 
la Misericòrdia establert pel Papa Francesc per recuperar el valor d'allò que l'Església ha 
d'oferir". 
 
Aquesta trobada recull l’esperit de Sant Joan Pau II, que va recollir tota l’espiritualitat de la 
misericordia a partir de la santa polonesa Faustina Kowalska. Des de fa uns anys, el 
congrés es fa en diversos llocs d’Europa, i ocasionalment a fora, com és el cas de l’any 
vinent, en què la cita será a les Filipines. 
 
Sintonia dels bisbes pakistanesos 
amb el Sant Pare 
 
 El president de la Comissió 
Nacional Justícia i Pau de la 
Conferència Episcopal del Pakistan, 
Joseph Arshad, ha explicat que els 
bisbes pakistanesos lamenten la 
matança de persones innocents, 
especialment dones i nens, i 
destaquen que és inacceptable que 
es cometi aquest crim en nom de la 
religió. Seguint el missatge pasqual 
del Papa, expressat dilluns passat, 
els prelats exhorten el govern del 
Pakistan a identificar i portar davant 
la justícia els responsables de la 
massacre terrorista de Pasqua i a 
adoptar mesures estrictes per 
protegir tots els ciutadans, incloent-
hi les minories i comunitats 
vulnerables.  
 
L'atemptat al parc de la capital de la 
província pakistanesa de Panjab va 
ser reivindicat per un grup terrorista escindit dels talibans pakistanesos, que assegurava 
que volia atacar els cristians, així com llançar un desafiament al govern. Referint-se a la 
crida propera del Sant Pare, Monsenyor Arshad ha recordat que els bisbes pakistanesos 
demanen «al Senyor Jesucrist que doni al Pakistan saviesa, tolerància i pau, i que atorgui 
a les famílies de les víctimes la gràcia de la fortalesa per suportar la pèrdua dels seus 
éssers estimats». 
 
Audiència molt especial del pontífex 
 
I finalment destaquem que el Papa Francesc va rebre aquest dimecres, en una audiència 
privada a la Casa Santa Marta, el petit Ignazio Fucci amb la seva família. Aquest nen de 8 
anys pateix una malaltia rara, de la qual només s’han conegut 40 casos a tot el món. 
Ignazio ha estat el primer infant a Itàlia que ha superat el transplantament de medul•la, 
donada per la seva mare. Des de fa un any i mig, el nen està acollit amb els seus pares a 
la Casa Bernadette, centre gestionat pel Projecte Nens de l’Unitalsi, que acull 
gratuïtament les famílies amb nens afectats per diverses malalties greus. 
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Fundades per Santa Joaquima de Vedruna, l’any 1826 (Vic-Barcelona), dediquen tot 
aquest any 2016 a aprofundir i celebrar el significat de “FAMÍLIA VEDRUNA EN MISSIÓ, 
AVUI I AQUÍ”. 
 
FAMÍLIA VEDRUNA: formada per germanes, laics Vedruna y un ampli nombre de 
seglars, dones y homes, compromesos amb el Carisma de Joaquima de Vedruna: 
educador, sanador, alliberador. 
 
EN MISSIÓ: Organitzats en grups i xarxes, bolcats tots y cadascun a “aportar la Bona 
Nova de Jesús tal i com Ell mateix i Joaquima de Vedruna ho farien en la realitat d’avui” 
(Projecte Missió Provincial, 10) 
 
L’Equip Provincial de la Província Vedruna d’Europa, assenyala que aquest any és un 
moment propici per a:  

 Donar gràcies a Déu que beneeix i acompanya la nostra Família;  

 Reconèixer-nos els uns als altres com a part d’ella;  

 Enfortir el nostre vincle i aprofundir en la missió que compartim.    
 
Aquest aniversari es celebrarà en dos espais de la Província i en dos dies 
diferents del mes de maig:   

 A Vic (Barcelona) bressol de la Congregació, el dia 21 
 A Valladolid – Centre Vedruna – el dia 28  

Les carmelites de la Caritat-Vedruna celebrem el 190 aniversari  
de la congregació 
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PREMI ICIP CONSTRUCTORS DE PAU 2015 A FRA JOAN BOTAM I CASALS 
(12/04/2016, a les 18:00h, al Parlament de Catalunya) 
 Comparte Twitter  

    Les Borges Blanques | La Vanguardia, 
29/09/2015 14:07 
 
Barcelona, 29 set. (EFE).- La Junta de 
Govern de l'Institut Català Internacional 
per la Pau (ICIP) ha decidit atorgar el 
Premi ICIP Constructors de Pau 2015 al 
sacerdot i caputxí català Joan Botam 
Casals, impulsor de nombroses 
iniciatives vinculades a la pau i a 
l'ecumenisme. 

Botam és un dels principals introductors del pacifisme a Catalunya i un defensor de la 
religió com a font de pau i de diàleg. 

Joan Botam (Les Borges Blanques (Garrigues), 1926) és doctor en teologia i fundador de 
l'Institut Víctor Seix de Polemologia i del Centre Ecumènic de Catalunya, del qual és 
actualment president. 

La seva trajectòria vinculada al moviment pacifista es va iniciar el 1955, quan assumeix el 
càrrec de consiliari religiós del moviment confessional Pax  Christi. 

El 1963 va ser elegit provincial dels caputxins de Sarrià i, des d'aquesta funció, Botam va 
jugar un paper clau en els fets de la 'Caputxinada', la tancada d'estudiants, intel·lectuals i 
artistes al Convent dels Caputxins, el 1966. 

La seva intervenció com provincial va ser determinant per impedir la detenció dels 
manifestants. 

Més recentment, Juan Botam ha representat Barcelona a la Cimera del Mil·lenni de líders 
religiosos i espirituals de les Nacions Unides (2000) i ha estat guardonat amb la Creu de 
Sant Jordi (2010) per la seva contribució al diàleg interreligiós, la promoció de la pau, la 
convivència i l'entesa entre cultures. 

El Premi ICIP Constructors de Pau té caràcter anual i consisteix en un reconeixement 
públic, una escultura creada pel Premi Nobel de la Pau, artista i activista argentí Adolfo 
Pérez Esquivel, anomenada 'Puerta del Sol', i una dotació econòmica de 4.000 euros. 

El lliurament del guardó tindrà lloc durant el primer semestre del 2016 a Barcelona. 

En les quatre edicions anteriors del premi, aquest va recaure en el primer objector de 
consciència d'Espanya, Pepe Beunza (2011), les cinc Mares de Soacha de Colòmbia 
(2012), l'exgeneral que va defensar Sarajevo Jovan Divjak (2013) i la Women's 
International League for Peace and Freedom (Lliga Internacional de Dones per la Pau i la 
Llibertat, WILPF) el 2014. 
 

El caputxí català Joan Botam, premi ICIP Constructors de Pau 2015 

http://www.lavanguardia.com/temas/les-borges-blanques
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Madrid, 31 de marzo de 2016 (IVICON).- El Consejo General de CONFER ha ratificado 

a Mª Rosario Ríos Álvarez, odn, como presidenta y ha designado a Jesús Miguel Zamora, 

hermano de La Salle, provincial del distrito ARLEP, como vicepresidente, hasta la 

celebración de la próxima Asamblea de la institución, a mediados del mes de noviembre. 
 

 
 
Jesús Miguel Zamora, Hermano de La Salle desde el año 1971 de mi primera profesión. 
Trabajé en tres centros (LS-Valladolid, mientras estudiaba físicas, LS-Palencia durante 6 
años y Lourdes-Va durante un año). Desde el año 1989, he estado dando vueltas 
dedicado al servicio del Distrito de Valladolid, como responsable de Pastoral (con otros 
dos Hermanos), de Educación y Pedagogía (con otro hermano) y Visitador del distrito 
durante 7 años. Luego, en la unificación de Distritos, visitador del Distrito desde 2010. Soy 
de Zamora y tengo 61 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFER: Mª Rosario Ríos, presidenta, i Jesús Miguel Zamora, 

vicepresident 
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Bisbat de Solsona 
 
Hi ha hagut un canvi de delegat diocesà de la Vida 
Consagrada. 
 
Fins ara ho era el Vicari general, Mn. Joan Casals. 
 
Ara el bisbe ha nomenat la Sra. Teresa Lourdes Gené 
i Camps, de l’orde de les Verges Consagrades, com 
a delegada diocesana de Vida Consagrada. 
 
La nostra benvinguda a la nova delegada i el nostre 
agraïment a Mn. Joan Casals 
 
 

 
 
 

Quadern n° 198 de Cristianisme i 
Justícia 

El treball: el present i el 
futur. Entre la creixent 
precarització i la 
ineludible necessitat de 
repensar-lo 

DATA DE PUBLICACIÓ: abril de 2016 
Aquest quadern vol incidir en els 
canvis en l’àmbit del treball des de 
l’essencial, que va més enllà de les 
conjuntures de crisi o de recuperació. 
S'analitzen els nous escenaris del 
treball sortits de la crisi espanyola i 
europea, les conseqüències de la 
reforma laboral, el paper dels 
sindicats, en definitiva, el model global 
de treball que s’ha anat gestant els 
darrers anys. Fet el diagnòstic, es 
planteja la necessitat de reflexionar 
sobre aquest model de treball, sobre 
els instruments i polítiques socials per 
a fer front a les causes i les 

conseqüències d’aquesta crisi, i a analitzar les noves (i no tan noves) formes de treball. 
Un quadern indispensable per a començar a reflexionar i a debatre sobre alternatives 
respecte el model laboral i el treball assalariat en sí mateix. 

El treball: el present i el futur. Entre la creixent precarització i la 

ineludible necessitat de repensar-lo 

Teresa Lourdes Gené i Camps, de l’orde de les Verges Consagrades, 
nova delegada diocesana de Vida Consagrada del Bisbat de Solsona 
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El sábado 2 de abril, muy temprano, cogimos nuestra mochila y nos pusimos en camino, 
rumbo a Zaragoza, destino… “la 3ª Modalidad”, dispuestos a seguir desplegando alas, 
vida, compromiso, con la seguridad de que íbamos a vivir un día excepcional porque… 
“no estábamos allí, por casualidad”.  

Esas fueron las primeras palabras que escuchamos, al comenzar el encuentro, 
pronunciadas por Luz.  

Y era cierto… habíamos sido “con-voca-dos” por el “sueño” de Dios, Él era quien tenía 
preparado este Encuentro.  

Y a esta llamada de Dios y de las hermanas del Consejo General, respondimos 14 laicos 
de las Comunidades DEIC de Pamplona, Tarragona y Barcelona que nos sentimos 
formando parte de la Congregación desde nuestra vocación dominicana laical y queremos 
dar el salto a la 3ª Modalidad. También contamos con la presencia de las hermanas 
Carmen Sendino, Maite Millat e Isabel Górriz.  

“No estamos aquí por casualidad” volvió a insistir Luz. Y continuó diciendo:  

“Es la primera vez que nos encontramos, os encontráis los laicos de diferentes lugares y 
comunidades con un mismo horizonte y un mismo sentir: el deseo de pasar a la 3ª 
Modalidad.  

Recordamos como, en el Capítulo General del 2002, fue un “deseo”, un “sueño”, una 
“pasión” común de todas las hermanas que los laicos pertenecierais a la Congregación… 

Trobada “Hacia la 3ª Modalidad” 
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lo creímos y pusimos los medios para desplegarlo, para hacer posible estos planes que 
Dios tenía para nuestra Congregación.  

Y este “deseo”, este “sueño” pasó a ser una “creencia”, y porque lo creímos de verdad 
nos pusimos en marcha y celebramos la I Asamblea en El Vedat (Valencia) en el 2006. Y 
de ahí brotó todo un camino que hemos ido recorriendo juntos: recordamos la II Asamblea 
en Caleruega en el 2010 y la III Asamblea celebrada en Lardero hace dos años, en el 
2014.  

Momentos fuertes que han animado nuestra vida y vocación dominicana y que van 
tejiendo este camino que cada uno vais -y vamos- haciendo en el día a día, en vuestras 
comunidades, dentro de este Proyecto Congregacional”.  

Y, con este recuerdo motivador, comenzamos el día, dispuestos a seguir avanzando en 
este camino de pertenencia a la Congregación.  

Sintiéndonos en camino, dedicamos este primer momento del día a orar juntos. En 
nuestra oración expresamos que somos y nos sentimos una familia, una comunidad 
abierta que buscamos algo más y que queremos ser comunidades predicadoras de la 
buena noticia para nuestro mundo y nuestro entorno.  

Con la fuerza y energía que siempre da la oración, nos abrimos a lo inesperado…  

El resto del día estuvo marcado por la densidad y la profundidad de la vida compartida.  

Tuvimos un breve espacio de tiempo personal para 
sintonizar con nuestro interior, palpar “cómo estoy, qué 
deseo, qué creo y espero” y, desde ahí, resaltar 
algunos momentos especiales de este “capítulo de mi 
vida” en mi caminar dentro del Proyecto Comunidades 
DEIC.  

El resto de la mañana y parte de la tarde fue “un 
momento mágico”, una oportunidad para compartir las 
vivencias, descubrimientos, interrogantes, deseos,… y 
para seguir en este camino de discernimiento teniendo 

en el horizonte el paso a la 3ª Modalidad.  

Compartimos desde dentro, la vida fluye…. el sentimiento permanece, cala… Llegamos a 
“tocar” el corazón de cada persona, saboreamos la densidad de las palabras y la fuerza 
de las vivencias personales y comunitarias expresadas con sencillez, serenidad y 
sinceridad.  

“Estamos en camino… Nos hemos sentido llamados… Todos juntos seguimos a Jesús… 
La fuerza de la comunidad… Los pilares de la espiritualidad, comunidad y misión… La 
figura y presencia de Domingo en nuestra vida…” son algunas de las muchas expresiones 
que fueron resonando en nuestro diálogo porque son comunes a todos.  
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A lo largo de todo el día, en muchos momentos, saltaron esas “chispas” de ilusión, 
inquietud y alegría que siguen activando y reavivando el fuego de la Fe y de la Pasión en 
nuestro interior y que siguen impulsándonos a dar un paso más en nuestra pertenencia a 
la Congregación y a “dar el salto” a la 3ª Modalidad.  
Para las 22 personas que nos encontramos este sábado en Zaragoza, 14 laicos y 8 
hermanas, el día 2 de abril “brilló” de una forma única, no solo por el sol radiante que nos 
acompañó a lo largo de todo el día sino, sobre todo, por los “reflejos de luz” que cada uno 
fuimos desplegando. Fue inmensa la riqueza compartida.  

La celebración de la eucaristía con el P. Emilio Barcelón, OP fue el broche final de este 
intenso día que marca un antes y un después en este proceso de pertenencia a la 
Congregación de los laicos.  

Nos sentimos alegres, ilusionados, apasionados porque…. “no estamos aquí por 
casualidad”, por eso al final del encuentro, desde la voz de los laicos brota la pregunta ¿Y 
ahora qué?  

Y Luz, desde el proceso que hemos ido haciendo a lo largo de los años, comunica que el 
Consejo General ha pensado que el Capítulo General es un momento importante para 
que los laicos que están en la 3ª Modalidad puedan expresarlo. Sería en una celebración 
 
 



  
 

    28 | 39 

 

 
per CONXA ADELL I CARDELLACH, 

monja de Sant Pere de les Puel·les 

 
El diumenge de Pasqua, al vespre, els apòstols estaven junts amb les portes tancades. 
D’entrada, dues notes importants: junts i tancats. Tancats per por, és veritat, però junts. 
És difícil imaginar aquell moment. Dels deu que hi eren, nou havien abandonat Jesús. La 
persona que els havia ofert el camí de la vida veritable amb el seu exemple i amb el seu 
ensenyament, ara estava mort. La pròpia vida dels deixebles també perillava. 

De bon matí Maria Magdalena, Pere i Joan havien vist el sepulcre buit i no podien trobar 
cap explicació, per la qual cosa la incertesa era més gran. 

De sobte, Jesús entra es posa al mig, els saluda afectuosament amb el shalom cordial de 
sempre i els parla de perdó. Encara és més difícil imaginar aquell moment, sense retrets 
per a ningú, al contrari, donant-los una doble mostra de confiança: enviant-los a predicar 
en nom del Pare i regalant-los l’Esperit Sant. 

Si el primer dia de la creació del món, les tres persones de la Trinitat anaven creant sense 
parar i fent-se presents en tot l’univers. Aquest primer dia també les tres persones de la 

Trinitat eren presents 
en aquella petita 
cambra tancada. Quin 
contrast i quina 
llibertat, la de Déu! 

Tomàs no hi era. Per 
molt que li ho 
expliquin, ell és 
l’home realista que 
toca de peus a terra i 
diu que si no veu, no 
creu. Més encara, per 
posar-ho més difícil, 
que si no toca, no 
creu. 

Al cap de vuit dies, 
com si s’hagués 

gestat una nova creació, Tomàs hi és. Jesús torna a entrar i com a bon catequista, com a 
bon mestre, es posa al seu nivell i accepta el seu repte: «mira’m i toca’m». No «mira’m als 
ulls», sinó «mira’m les mans», què era la petició de Tomàs i la prova de la crucifixió. I 
potser amb una mica d’ironia afegeix: «No siguis tan incrèdul. Sigues creient». 

Quina enveja que ens fas, Tomàs! T’ha tractat de tu a tu, de la manera que a tu et convé. 
Vol dir que també a cadascun de nosaltres ens ve a trobar en el lloc adequat, tal com ens 
convé, a cadascun d’una manera diferent. 

Quina enveja que ens fas, Tomàs! Has pogut traspassar el límit del que veus i has 
reconegut que Jesús és Déu. Amb quin to li ho vas dir? Amb quin to li ho hem de dir 
cadascun de nosaltres? 

És un moment culminant, però no ets tu qui tens la darrera paraula. «Feliços els qui 
creuran sense haver vist». Gràcies a tu, ves per on, la darrera benaurança de Jesús és 
per a nosaltres. 

Quina enveja que ens fas, Tomàs! 
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COMUNITAT DE SANT EGIDI 

 
DELEGACIÓ DIOCESANA DE PASTORAL JUVENTUT 
 

Després de la setmana santa continuem el curs amb força, amb la mirada posada en la 
JMJ de Cracovia, oferint-vos noves activitats! Fins aviat i esperem us siguin de l'agrat! 
   
07/04/2016 SOPARS ALPHA PER A UNIVERSITARIS 
A les 20:30h tornen els 8 sopars interactius per explorar el sentit de la vida des d'una 
perspectiva cristiana amb altres joves universitaris. Veniu o convideu a tots aquells que 
els pot interessar. Al c/ Villaroel 81, baixos. Metro Urgell. #ProvaAlpha2016 

 10/04/2016 2ONA TROBADA DE JOVES DE MOVIMENTS a Santa Anna (17h a 21h) 
Neocatecumenals, Casal Loiola, CL, focolars, Regnum Christi, MCJ, etc... Una tarda 
perquè els joves dels diversos moviments d'Església que hi ha a la diòcesi pugueu 

Cursos, actes, activitats i formació 

https://www.youtube.com/watch?v=yIr7gKE0JHc
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conèixe-us, compartir experiències i celebrar junts la fe. Enguany dialogarem sobre com 
vivim la misericòrdia en els nostres moviments. Hi sereu representants de tots els 
moviments! 
 
- Quin és el meu testimoni de misericòrdia? 
- 10 tweets del papa 
- Berenar 
- Com vivim la misericòrdia al nostre moviment? Reunió per grups  
- Eucaristia 
  
15/04/2016 ESTACIÓ D'ENLLAÇ - Som tan diferents? 
Els joves de la gran comunitat filipina de sant Agustí ens han preparat una série 
d'activitats on descobrirem com viuen la fe altres cultures. Us esperem a les 21h. 
 
17/04/2016 CAFÈ YOUCAT - Tarot, energies, reiki? El New Age a examen 
Què és realment el new Age? Quines influències té? Què tenen a veure el reiki, els 
àngels, les pedres rúniques, les flors de Bach, etc? Per un cristià amaga perills el New 
Age o és inofensiu? Mn Salvador Juanola, que ha assistit a varis seminaris sobre el tema 
ens ajudarà a comprendre més a fons aquest fenòmen tant propi de la nostra societat 
occidental. Us esperem... amb un bon cafè. Youcat, of course. 
  
22/04/2016 SOPARS ALPHA PER A JOVES ADULTS 
A les 20:30h tornen els 8 sopars interactius per explorar el sentit de la vida des d'una 
perspectiva cristiana amb altres joves de 25 a 35 anys. Veniu o convideu a tots aquells 
que els pot interessar. Als locals de l'església de santa Anna (c/ Rivadeneyra 3. Metro 
Catalunya). 

 
 
 

AMICS DE LAÏCAT  XXI 
 

Que Crist ressuscitat ens ajudi a descobrir-lo en les nostres Galilees: del món 
(carregat d’injustícies i dolor),  de les famílies, del treball,  en la vida dels nostres 
pobles i ciutats. I que ens ajudi a continuar treballant per a ser Església, testimoni 
del seu amor. 

  
Després del Congrés del 2-3 d’octubre al Monestir de Poblet,  

ens hem donat un temps per a 
  

-         Donar gràcies per tot el que va suposar, més enllà del que havíem somniat 
-         Reflexionar sobre què calia fer després del Congrés. 
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Les enquestes i opinions que varem rebre després del Congrés ens animaven a 
continuar.  

 
Ara  us oferim la possibilitat de retrobar-nos en el que en diem les 

 
MATINALS DE LAÏCAT XXI 

Tres dissabtes al matí  de 10 a 14 h. per a :  Compartir el que vivim, celebrar plegats 
la fe, donar-nos petits espais de creixement i formació, i tornar a casa amb noves 
idees i recursos per  aplicar a les nostres parròquies, comunitats, i en la nostra vida 
de laics en el món. 

   
1ª MATINAL:  EUCARISTIA, CELEBRACIÓ I ACOLLIDA 

28  de Maig 2016. ESGLÉSIA DE SANTA MADRONA. BARCELONA 
  

2ªMATINAL: PARRÒQUIA QUE ESCOLTA I QUE ANUNCIA 
12 de Novembre 2016  PARRÒQUIA DE SANT PAU. TARRAGONA 

  
3ª MATINAL: COMPROMÍS SOCIAL DE LA PARRÒQUIA 

( Data encara a concretar)  COL·LEGI DELS JESUÏTES. LLEIDA  
  

En breu us enviarem els detalls de la primera matinal i el procés d’inscripció.  
Us recordem que clicant aquí trobareu  fotos i vídeos del Congrés i aquí el Manifest 
final 
 

  

SANTUARIS DE L’ANTIFRANQUISME 

http://www.laicatxxi.cat/
http://www.laicatxxi.cat/index.php/manifest-final
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FUNDACIÓ JOAN MARAGALL 

 

Actualitat 3r trimestre  
 

 

 

Reflexió sobre l'actualitat cultural i religiosa  
 
Ens plau de convidar-vos a les sessions de reflexió de l'actualitat cultural i religiosa del 3r trimestre del curs 15-16 
 
Dilluns 18 d'abril 
Oriol LLOP, periodista i director de comunicació d'ESADE 

 
Dilluns 23 de maig 
Gemma BONET,  periodista de Catalunya Ràdio 

 
Dilluns 20 de juny  
Jordi AMAT, escriptor i filòleg 

 
Coordinador: Òscar BARDAJÍ 
Lloc: Auditori de la Fundació Joan Maragall 

(València, 244 1r - Barcelona) 
Hora: 19h 

 
ENTRADA LLIURE 

 
Amb la col·laboració de la Direcció General 
d’Afers Religiosos      
 

 
 

 

 

 

Política i religió en els fonaments de la construcció europea  
 
Dimecres 6 d’abril de 2016 

DE L'IMPERI CAROLINGI AL SACRE IMPERI ROMANOGERMÀNIC 
Dr. Antoni RIERA MELIS (UB) 
 
Dimecres 13 d’abril de 2016 

L'APORTACIÓ CATALANA A LES ASSEMBLEES DE PAU I TREVA 
Dr. Daniel PIÑOL ALABART (UB) 
 
Dimecres 20 d’abril de 2016 

LA IDEA D'EUROPA AMB CARLES V. PAPAT I IMPERI 
Dr. Xavier GIL PUJOL (UB) 
 
Dimecres 27 d’abril de 2016 
PENSAMENT POLÍTIC I REFERENT RELIGIÓS EN LA CONFIGURACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 

Dr. Víctor GAVÍN MUNTÉ (UB) 
 
 
Organitzen la Fundació Joan Maragall, el CEHI i els Departaments d'Història Medieval, Moderna i Contemporània de 
la  UB 
 
Coordinador: Dr. Jaume DANTÍ 
Lloc: Facultat de Geografia i Història -  Sala Gran (Montealegre, 6 – Barcelona) 
Hora: 19h 

 
ENTRADA LLIURE 
 
Programa del cicle de conferències  

 

 

 
Fundació Joan Maragall – Cristianisme i Cultura 

c) València 244, 2n – 08007 Barcelona 

Tlf.- 93 488 08 88 . fjm@fundaciojoanmaragall.org 

http://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/17-Historia-cartell-logo.pdf
mailto:fjm@fundaciojoanmaragall.org
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CARMEL DE MATARÓ: “QUARTET AD LIBITUM” 

 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
CINEMA 
Projecció del documental «Santuaris de l'antifranquisme» 
lloc: monestir de Sant Pere de les Puel·les 
dia: diumenge vinent, 10 d'abril, a les 12 
[l'eucaristia és a les 10.30] 
 
RECESSOS 

La pregària de la mirada 
amb María Dolores Díaz de Miranda, Rosa Duró i Xavier Llobet 
dia: dissabte vinent, 9 d'abril 
 
Recés silenci contemplatiu 
acompanyat de Lídia i Esteve 
dies: divendres 6 a diumenge 8 de maig 
 
CONCERT 
Cor Lerània 
obres de Britten, Hasselman i Brahms  
director: Jordi Noguera acompanyats d'una arpa i dues trompes 
dia: diumenge 24 d'abril, a les 6 
 
Inscripció en el lloc web: www.culturabenedictines.es 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “PROHOMS DE LA HUMANITAT” 

MISSA EN RECORD DE LA VENERABLE SRA.DOROTEA DE CHOPITEA, 

VDA. DE SERRA 

 
Vicepostulació de Na Dorotea de Chopitea  
 
Benvolguts familiars i amics de Na Dorotea: 
Com cada any ens plau convocar-vos a l'Eucaristia en 
record de la nostra Venerable. Necessitem sol·licitar del 
Senyor la gràcia que la seva causa segueixi endavant i 
que la seva persona sigui coneguda, respectada i 
estimada per tots els qui tant li deuen.  
Per tot això us convoquem a l'Eucaristia anual que tindrà 

lloc: a la Parròquia Maria Auxiliadora de Sarrià, el dijous 21 d'abril, a les 20'00 hores 
 
L'Eucaristia serà presidida pel P. Inspector D. Cristóbal López arribat especialment per a 
l'ocasió de la seu inspectorial de Sevilla. 
 
En aquesta ocasió tindré l'ocasió de presentar-me com a nou vicepostulador, d'agrair  
la seva tasca al nostre anterior responsable D. Francesc Grabulosa i de saludar-vos a  
tots els qui pugueu acudir. 
Units en el Cor de Jesús 

Nicolás Echave, sdb, Vicepostulador Causa Dorotea de Chopitea 
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ESCOLA CINTRA                           PLATAFORMA AMB ELS IMMIGRANTS 

 
 

NOU NÚMERO DE FRONTERA – HEGIAN 

 
El número 91 de Frontera – Hegian es titula: “Sentido bíblico-teológico y dificultades para 
vivir la obediencia. Obediencia a la vida y proyecto de Jesús”. 
 
El seu autor és Pedro Juan Alonso, dominic, prior Regional d’Espanya de la Provìncia del 
Roser. 
 
La nova obdiència no és un canvi de cile, sinó un tornar als fonaments bíblics, en els qual 
se’ns revelen particilarment interessants els relats dels orígens de l’home i l’espiritualitat 
profética, assumit i coronats per l’Obediente, Jesús de Natzaret. 
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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”. 



  
 

    37 | 39 

 
 

Cap a la vuitena llei orgànica educativa  

El diari de sessions del Congrés dels Diputats 
preveu per a demà dimarts, dia 5 d’abril, la 
presa en consideració d’una proposició de Llei 
del Grup Parlamentari Socialista sobre la 
suspensió del calendari d’implantació de la 

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 
desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (LOMCE).  

Aquesta proposició de llei 
conté un únic article, segons el 
qual restaria suspès el calendari d’implantació de la LOMCE, així com l’entrada en vigor 
de les normes reglamentàries dictades en el seu desplegament que encara no haguessin 
tingut vigència o aplicació efectiva. En definitiva, si s’aprovés aquesta proposició 
normativa, l’aplicació de la Llei orgànica entraria en un camí de paralització amb un 
horitzó força proper.  

La intenció final no s’acaba amb aquesta aturada. En efecte, i citem textualment, la 
mateixa proposta indica que la suspensió “és un pas prioritari per poder començar a 
reconstruir un acord comú entre tota la comunitat educativa, els interlocutors socials i les 
forces polítiques per aconseguir un sistema educatiu estable i de qualitat”.  

Quants cops, en tenir a les nostres mans la partitura educativa, hem pogut llegir aquest 
títol? I quantes vegades les notes que s’han acabat escrivint al pentagrama han compost 
una melodia desafinada?  

El debat entorn l’àmbit educatiu no sembla tenir fi. Aquesta situació no és dolenta en si 
mateixa, perquè l’educació mereix una consideració constant quan el que es pretén és 
procurar-ne una millora qualitativa permanent que obri a l’alumnat les portes de la seva 
realització personal i del progrés col·lectiu. Però sembla que en aquest país ens hàgim 
hagut d’acostumar al fet que el debat entorn aquest tema hagi de centrar-se en la tensió 
entre els diferents models educatius, que no ajuda a construir un model social de consens 
i que provoca que cada govern que pren el poder hagi de derogar la llei educativa 
anterior. Quan, en realitat, el discurs constructiu ho ha de ser sobre una norma de 
convivència basada en els principis de llibertat, tolerància i pluralisme, com a perllongació 
de la lletra i l’esperit d’acord assolit en la redacció constitucional.  

I així, sonen en el sector en particular, i en la societat en general, les notes de la LOECE, 
la LODE, la LOGSE, la LOPAGCE, la LOCE, la LOE, la LOMCE... A veure com sonarà la 
propera simfonia, “la LO...”!  

Per a quan un procés de diàleg raonable, generós, sensat, plural, entre les 
administracions, la comunitat educativa, els interlocutors socials, les forces polítiques... 
adreçat a assolir el màxim consens polític i social que doni estabilitat al sistema educatiu? 
No és cap quimera. A Catalunya s’ha donat un pas en aquest sentit amb la LEC, que és 
fruit d’un ampli acord. No hauria de ser cap utopia assolir-lo a l’Estat.  

Mentrestant, les escoles, els equips docents, van fent camí en la prestació del servei de 
l’educació. Amb incerteses que res no tenen a veure amb la seva competència i 
preparació, sinó amb la realitat d’un entorn polític i social que no acaba d’ajudar. Tenim 
una enorme dosi de capacitat i il·lusió per continuar fent la nostra tasca. I, segurament, no 
ens falta paciència per veure’n arribar... la vuitena! 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa: núm 592 / 4.04.2016 
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El Centre Català de Solidaritat (CECAS) vol ser una porta per sortir de la droga. Promogut 
fa 25 anys per Càritas Catalunya i la Conferència Episcopal Tarraconense, és una 
fundació que es dedica a l’atenció de persones amb problemes de drogodependència. 
Disposa de diversos serveis repartits pel territori català com residències, centres de dia o 
atenció ambulatòria. “Signes dels temps” emet un reportatge sobre la comunitat 
terapèutica per a dones de Tarragona.  
 
Altres temes: 
- Entrevista a Ricard Costa-Jussà, nou provincial dels claretians de Catalunya. 
- 850 anys de la fundació del monestir de les Avellanes. Conversa amb Robert Porta, 
director d’aquest monestir de la Noguera. 

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

  

 
 
 
 

2016 ABRIL  
11 dl CEVRE: formació inicial 

18 dl CEVRE: formació inicial 

25 dl CEVRE: formació inicial 

30 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes a Madrid 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

sec.urc@confer.es 
sec.general@urc.cat 

Signes dels temps a TV3 : « Centre Català de Solidaritat » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2015 - 2016 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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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 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
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