
  
 

 

 
 

La junta directiva de l’URC, reunida el 
14 de juny, va aprovar el calendari 
del que avancem ara algunes dates 
més significatives. 
 
ASSEEMBLES GENERALS  
DE L’URC 
20 d’octubre de 2016, dijous 
16 de març de 2017, dijous 
 
ASSEEMBLES GENERALS  
DE LA CONFER 
15-17 de novembre de 2016 
 
JORNADES DE FORMACIÓ 
PERMANENT 
8 d’octubre de 2016 
5 de novembre de 2016 
11 de febrer de 2017 
25 de març de 2017 
 
JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA 
27 de setembre de 2016 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Barcelona, 16 de juny de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Tot albirant el nou curs 2016-2017 

Informe sobre les Entitats Socials d’Església 
Rebuig a la utilització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat   
Obrir fronteres, volem acollir! 
Congregación Jesús-María: School Green Energy Project 
El Consorci d’Educació asegura que l’actuació dels Maristes va ser 
correcta 
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CRÒNICA D’UNA PRESENTACIÓ 
Les entitats socials d'Església, "les més eficaces en detectar noves necessitats"  
 

(Glòria Barrete –CR) Parlar de xifres, 
estadístiques o percentatges en temes 
com la pobresa, l'acció social o les 
necessitats bàsiques sovint podria 
semblar fred o distant, però és 
necessari. Els números no menteixen i 
sentir que 1,2 milions de persones es 
beneficien de l'acció social de les 
entitats d'Església si més no aclapara. 
Aquest dissabte al matí s'ha presentat 
l'informe 'Les entitats d'acció social 
d'Església', un estudi realitzat per la 
Fundació Pere Tarrés, la càtedra 
d'Inclusió Social de la Universitat 
Rovira i Virgili i el Campus Docent Sant 
Joan de Déu. Una radiografia que ha 
comptat amb dues parts, una primera 
part qualitativa, i una altra quantitativa. 

 El delegat de Pastoral Social, Josep 
M. Jubany, ha remarcat la necessitat 
d'un informe com aquest: "Es 
desconeix l'acció que fan petites 
entitats sovint a recer de parròquies o 
congregacions", un treball sovint 
silenciat que pel director de Formació 
Consultoria i Estudis de la Fundació 
Pere Tarrés, Rafael Ruiz de Gauna, 
aglutina una necessitat: "explicitar què 
fem les entitats d'Església". 

La presentació, a càrrec d'Àngel  
Belzunegui, de la Càtedra d'Inclusió 
Social de la URV, i Marina Aguilar, 
investigadora de la Pere Tarrés, ha 
estat moderada pel periodista Jordi 
Llisterri i ha posat de manifest 
algunes conclusions importants que 
situen a les entitats socials d'Església 

com "les més eficaces en detectar les noves necessitats". Belzunegui ha recordat que al 
2007 va ser Càritas qui va començar aparlar de crisi. Unes entitats que "treballen com vasos 
capil·lars, detecten canvis socials i noves pobreses". 
 
 
Vegeu:  
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/entitats-socials-desglesia-mes-eficaces-en 

Les entitats d’acció social d’Església a Catalunya: organització i 

aportacions a la cohesió social 

http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/informe_resum_recerca.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/informe_resum_recerca.pdf
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ALGUNES REFLEXIONS SOBRE EL DIÀLEG 
 

Entitats Socials d’Església, tal com diu el seu nom. aplega una sèrie d’entitats, entre les 
qual es troba la Unió de Religiosos de Catalunya com a tal, així com també nombroses 
congregacions religioses a partir de les seves obres i projectes socials. 

És important que religioses i religioses llegim atentament aquest informe porque incideix 
en un àmbit molt sensible dels nostres carismes: l’acció social com opció evangèlica. 
Pensar-la, reflexionar-la, participar col·lectivament, integrar-se en la pastoral de conjunt, 
qualificar-la... són tasques no podem deixar de cap manera. Un treball amb rigor 
universitari ens pots ajudar a comprendre millor el fenòmen social d’un món canviant amb 
moltes necessitats personals i amb col·lectius sovint marginats o exclosos. 

Algunes reflexions que em veien al cap, algunes frases que he escoltat durant la reunió 
i alguns breus apunts a mesura que assistia a la jornada de presentación d’aquest 
informe a l’Hort de la Vila, a tal d’espurnes, sense cercar una estructura o un discurs 
elaborat. 

 Les persones beneficiàries de l’acció social de les entitats: 1.201.937, dada que 
coincideix amb el nombre de pobres de Catalunya. 

 Convé mirar les dades i extreure’n conseqüències. Per exemple: l’estudi abraça 
785 entitats socials d’Església. Les hores de treball de voluntariat són 6.333.600 i 
el valor econòmic de la feina feta també pel voluntariat correspon a 96.796.680 €. 

 Es fa caritat i justícia social. Totes dues coses. 
 Reptes: seguir comptant amb recursos, el relleu generacional, fions on s’ha de 

professionalitzar l’acció social i fer-nos més visibles.. 
 El concepte d’Església diocesana pot reduir-se a l’acció directament episcopal en 

compte d’englobar totes les realitats eclesials dins d’una diòcesi. Es tracta de crear 
comunió, acceptan però les diferències. 

 El relleu generacional, com un objectiu important, ha de ser tingut en compte no 
només en l’àmbit social sinó en totes les realitats socials i eclesials. 

 Les entitats d’Església sovint treballen en l’avanguarda de la societat obrint nous 
camps de treball i d’intervenció. Amb els temps, els poders públics tenen la 
temptació d’arraconar les Església i ocupar aquests llocs de treball o voler 
concentrar la captació de recursos. Passa en educació i sanitat i po5t passar ara 
en el camp social. 

 Tocant a la visibilització, el tema resultat complex. Cal fer visible, en primer lloc, el 
problema per intentar solucionar-lo. 

 Les persones que participen en l’acció social de l’eaglésia poden sentir un profund 
atractiu per l’acció i el compromís que implica, però no sempre està connectats en 
la font espiritual i evangèlica de motivació. 

 Les diòcesis són autònomes, però cal considerar Catalunya com una unitat 
pastoral.  

 L’ego de persones que es dediquen a l’acció social pot cerca tant el protagonisme 
que aboquin a la fragmentació. 

 És no distingir aspiracions i expectatives. A l’hora de fer valoracions és 
fonamental. 

 I moltes més coses que una lectura ens pot suggerir. 
 

Lluís Serra 
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L’INFORME 
Especial Acció social d’Església, publicat a Catalunya Cristiana, 29 de maig de 2016 
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Les Entitats Socials de l’Església catalana (ESE) realitzen un gran nombre d’actuacions 
diverses encaminades a garantir el benestar de la societat. Les activitats abasten tots els 
camps d’acció on es poden trobar persones i col·lectius vulnerables. Moltes de les seves 
activitats ja formen part de la cartera de serveis que resten sota l’empara de les diferents 
administracions públiques, siguin locals, supralocals, autonòmiques o estatals: un 56% 
d’entitats fa acció social que estaria enquadrada dins del que s’anomena cartera de serveis 
públics i un 76% de les activitats són activitats que en formen part. Hi ha un cert predomini 
de les activitats enquadrades en l’àmbit socioeducatiu (43,4% de els entitats) i en l’àmbit 
sociocomunitari (27%).  

El camp organitzatiu de l’acció social de l’Església es va especialitzant per assolir amb 
major eficàcia i eficiència els objectius propis de l’acció social. Aquesta especialització de 
l’acció social inclou la gestió dels serveis i l’atenció a les persones amb necessitats. Ara 
per ara, les entitats presenten una major tendència a especialitzar la gestió que altres 
activitats que realitzen. El 35% de les entitats es poden considerar com a entitats 
especialitzades, el 44,5% com a entitats mitjanament especialitzades i el 20,5% com a 
entitats multitasca. 
Tot i que les entitats presenten diferències en el nivell organitzatiu, relacional i de gestió de 
l’acció social, el camp de l’acció social de les entitats comparteix moltes característiques, 
de les quals destaquem succintament: 
 
1.  Totes tenen i/o manifesten tenir una vinculació amb l’Església catòlica i amb els 

principis evangèlics. 
2.  Són entitats amb un gran component de voluntariat en la seva organització. 
3.  Majoritàriament són entitats que tenen poca dependència de les administracions 

públiques pel que fa al seu finançament. 
4.  Són entitats molt arrelades al territori i amb un camp d’actuació basat en la proximitat 

(el 57,6% treballen en l’àmbit territorial municipal i/o de barris del municipi). 
5.  Són entitats que treballen fortament en xarxa, és a dir, que no romanen aïllades 

d’altres entitats encara que no siguin catòliques. 
6.  Al mateix temps, tenen un grau d’autonomia funcional molt elevat en el seu 

funcionament diari. 
7.  Capten molt ràpidament les noves necessitats i els nous grups fràgils pel que fa a les 

seves condicions de vida. 
8.  Tenen uns mecanismes d’interlocució i connexió amb les institucions públiques molt 

eficaços. 
9.  Tendeixen a la concentració de les seves activitats en allò que són millors, en el que 

fan més bé. 
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10.  Van progressant d’un model assistencial a un model integral en la prestació de 
serveis, sense renunciar al principi fundador de la caritat (una mena del que podríem 
anomenar el seu ADN social). 

Bona part de les entitats té un origen en les congregacions, però a mesura que passa el 
temps s’incrementa el nombre d’entitats d’origen laic però amb sentiment de pertinença a 
l’Església catòlica. La tendència que s’observa és cap a una concentració de l’acció social 
en les entitats que més fortalesa organitzativa tenen i que van ocupant l’espai d’acció social 
que van deixant les congregacions que desapareixen. 
 
L’acció social de les entitats té un caràcter molt local: es tracta d’una acció social de 
proximitat. Aquesta forma d’actuar les fa molt adaptables als canvis pel que fa les 
atencions, ja que en moltes ocasions fan com de primeres instàncies que copsen els 
canvis que es produeixen en l’àmbit de les necessitats socials, de les noves formes de 
vulnerabilitat, entitats que capten la realitat molt abans que els serveis socials de les 
administracions públiques. Les entitats formen una xarxa de solidaritat territorial, és 
a dir, un entramat de solidaritat que redunda en la cohesió social dels nostres barris i 
ciutats, amb altres entitats no catòliques i amb les administracions públiques i empreses. 
Les entitats que funcionen de manera més generalista les trobem generalment en la 
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base d’una piràmide actuant com a receptores de les persones vulnerables. Aquestes 
s’encarreguen de fer una primera valoració i posteriorment són derivades directament a 
entitats fortament especialitzades o a entitats intermèdies. 
 
La majoria de les persones ateses per les entitats són persones multiusuàries: utilitzen els 
serveis que presten diverses entitats o acudeixen també a altres entitats que no són 
d’Església. En molts casos, aquestes persones 
presenten problemàtiques que han de ser 
tractades per diverses entitats cada vegada més 
especialitzades. És a dir, es tracta d’un perfil 
majoritari de persones pertanyents a col·lectius 
que són assistits des de diferents àmbits: des de 
les administracions, des d’entitats que no són 
d’Església i des d’entitats que pertanyen a 
l’Església. Una dada important és que el 15,9% de 
les entitats atenen en exclusiva les persones que 
hi acudeixen. Aquest fet fa que hi hagi un procés 
de col·laboració i coordinació de l’acció social 
cada vegada més gran al territori. 
 
La majoria de les entitats (55%) tenen la 
percepció que la seva acció promou la 
transformació social. Del total d’activitats que 
realitzen, el 84% estaria enfocat directament a la 
transformació social. D’aquí que l’acció social de 
les entitats hagi deixat de concebre’s, des de dins 
i de portes enfora, com una «mera» activitat 
assistencial 
per formar part d’una acció més ampla l’objectiu 
de la qual és el canvi social. 
 
Les entitats centren bona part de la seva acció 
social a pal·liar les situacions de vulnerabilitat 
lligades a la població adulta, on es troben amb la 
problemàtica de famílies senceres demandants 
de recursos. Podríem dir, sense temor 
d’equivocar-nos, que les ESE estan fent una tasca 
que supleix la manca de polítiques familiars a 
Catalunya. 
 
La tendència els darrers anys, tendència que ha 
anat en paral·lel a la crisi econòmica, ha estat la del canvi de perfil de les persones ateses 
pel que fa a la seva procedència: si bé 
fa anys l’assistència estava dirigida fonamentalment a la població immigrada, ara 
majoritàriament és la població espanyola la que fa ús dels serveis de les ESE. El 61% 
d’entitats atén majoritàriament persones amb nacionalitat espanyola. 
 
El nombre de llars ateses és d’aproximadament 46.477 a Catalunya. Del total de llars, el 
40,2% són llars amb persones soles. Per tant, moltes de les persones ateses viuen soles i 
moltes també han perdut la xarxa familiar i social que les sustentava. En molts casos, la 
vulnerabilitat social presenta també una dimensió de solitud que les ESE s’ocupen d’omplir.  
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Les entitats més generalistes tendeixen a atendre un nombre més gran de persones, 
mentre que les entitats més especialitzades treballen amb un nombre menor 
però amb un major seguiment i amb un tractament més personalitzat. El nombre de  
persones ateses en un mes estàndard varia entre les 203 i 368, depenent de la grandària 
de l’entitat i del seu territori d’actuació. La mitjana de persones ateses 
per entitat en un mes estàndard és de 208 persones. 
 
LA VALORACIÓ DE LA CONTRIBUCIÓ SOCIAL DE LES ESE 

 
L’acció social de les ESE es fonamenta en el principi personalista, 
que reconeix la centralitat de la persona i significa acceptar que la 
persona és el centre i la finalitat de tota la vida econòmica-social. 
Seguint aquest principi d’actuació, el 76,3% de les ESE considera 
que la seva tasca està orientada a assolir un canvi en la trajectòria 
vital de les persones. És a dir, no es tracta d’una acció pal·liativa ni 
sols assistencial, sinó que el 
que es persegueix en últim terme és el canvi vital i la millora 
substancial de la situació integral de les persones.  
Les ESE cobreixen necessitats de tot tipus, però les més 
demandades tenen a veure amb l’educació/formació (67,5% de les 
entitats cobreixen necessitats educatives), les alimentàries (52%) i 
les de participació social i ciutadana (51%). 
 
Els objectius lligats al creixement personal apareixen com els més 
perseguits per les ESE: la pro-activitat de la persona (86,2% de les 
entitats tenen com a finalitat aquest  plantejament), la recerca de 
responsabilitat personal (86,2%) i l’apoderament (78%). Un 87% de 
les entitats afirmen tenir i treballar amb la idea d’una visió integral 
de la persona, un 92% fan seguiment i acompanyament a la 
persona. 
 
Pel que fa a la participació en xarxa amb altres entitats, el 63% de 
les ESE tenen programes conjunts amb altres entitats del territori, 
el 73% treballen casos de forma conjunta amb altres agents i el 
81% es coordinen, compartint valoracions i informacions amb 
agents del territori. Els serveis socials de les administracions 
públiques (ajuntaments, consells comarcals i Generalitat) són les 
entitats amb les quals més estretament col·laboren les ESE. Però 
també col·laboren amb entitats no governamentals i amb empreses 
privades per assolir els objectius. 
 
El 86% de les entitats creuen que la seva acció social millora la 
qualitat de vida de les persones i el 68% cobreix necessitats 
bàsiques, la mateixa xifra que provoca l’apoderament per assolir 

canvis. En general les ESE tenen una percepció fortament positiva sobre l’impacte de 
l’acció social que realitzen. La percepció és més positiva quan es tracta de valorar la 
repercussió que té l’acció social en els aspectes de la vida de les persones, en el canvi de 
les trajectòries vitals i en la millora de la seva qualitat de vida. 
 
Tanmateix, quan es tracta de valorar l’impacte de la seva activitat en la comunitat, la 
percepció que tenen és la d’incidir de forma menor. El 64% de les ESE consideren que la 
seva acció contribueix a la cohesió social. 
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L’acció social de les ESE arriba a la població no atesa per les administracions públiques: 
el 74% de les entitats ho afirma. I el 57,2% respon a necessitats urgents, posicionant-se en 
la primera filera de l’acció social contra la pobresa i les situacions de vulnerabilitat. Es 
podria dir que les ESE compleixen un paper d’emergència per a determinats sectors de la 
població que necessiten remeis 
immediats davant de situacions de 
màxima precarietat. Cal tenir en 
compte que les ESE atenen 
quadres de multiprivació derivats 
de noves necessitats socials i que 
la superposició de diferents 
formes de vulnerabilitat ha fet més 
complexa la tasca que porten a 
terme les ESE, fet que ha conduït 
a un tractament més especialitzat 
de la població atesa. 
 
EL FACTOR HUMÀ QUE FA 
POSSIBLE L’ACCIÓ SOCIAL 
 
Pràcticament totes les entitats 
compten amb voluntariat per 
realitzar les seves activitats. El 
83,4% de les persones que hi 
treballen són voluntàries, 
comptant aquí tant les persones 
que fan atenció directa com les 
persones que fan tasques 
administratives i/o de gestió, com 
els que tenen responsabilitats de 
govern. El nombre total de voluntaris que treballen a les ESE és de 18.850 persones l’any 
2014. Aquesta xifra suposa el 84,5% de persones que treballen en les ESE. 
 
El personal contractat per les ESE (3.297 persones) són majoritàriament tècnics i suposen 
el 16,1% del total de persones que hi treballen (siguin o no membres dels equips de 
govern). És el segon grup més important després dels voluntaris. Aquest grup de  persones 
ha anat incrementant-se al llarg del temps i pot ser considerat com un indicador de 
professionalització. 
 
Per cada persona contractada a les ESE treballen voluntàriament 5,2 persones. Aquesta 
és molt més gran si es fa la ràtio entre voluntariat i subcontractats: 134,5 persones 
voluntàries per cada persona subcontractada. Aquestes dades posen de nou en relleu la 
composició fortament altruista de la feina que es porta a terme a les ESE, ja que predomina 
d’una forma decisiva la feina feta pels voluntaris. 
 
Les ESE han optat per millorar els processos de gestió de la seva acció per dues vies: 1) 
La via de la professionalització de certes activitats relacionades amb la gestió, incorporant 
persones amb titulacions que s’encarreguen de tasques més tècniques (aquesta via no 
implica necessàriament la contractació, sinó que pot fer-se a través de la incorporació d’un 
voluntariat amb més competències), i 2) La via de la formació del propi voluntariat, 
específicament d’aquell voluntariat al qual s’encomanen tasques més tècniques.  
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Les xifres de voluntariat i de contractació mostren: 1) Que les entitats han fet seu el discurs 
de la millora dels processos tant interns (fonamentalment de gestió) com de servei; 2) Que 
la professionalització, entesa aquí exclusivament com la incorporació 
de personal contractat, s’està fent a mesura que les entitats tenen necessitats específiques, 
i 3) Que les ESE entenen que l’equilibri entre voluntariat i contractació s’ha de mantenir en 
consideració a la missió i visió de les ESE i de l’acció social. 
 
Igual que el voluntariat, les persones contractades són majoritàriament dones (tres de cada 
quatre). Podem dir que l’assistència social que es presta des de les ESE està organitzada 
i protagonitzada clarament per dones. 
 
Les dades de voluntariat, de persones associades i la dinàmica de les ESE ens porten a 
concloure que l’acció social de les ESE conformen un camp organitzatiu altament  mobilitzat 
des del punt de vista de la mobilització interna dels recursos amb els quals es pot comptar. 
En aquest procés, les ESE han servit per 
guanyar en cohesió amb una missió clara de 
servei a la comunitat. 
 
EL SOSTENIMENT ECONÒMIC DE LES ESE I 
DE L’ACCIÓ SOCIAL 
 
Malgrat la crisi econòmica, les ESE han 
augmentat els ingressos un 5,3% de l’any 2013 
a l’any 2014. La quantitat aproximada general 
que han ingressat les entitats ha estat de 
168.062.866 euros anuals, que si es reparteixen 
entre les persones ateses equivaldrien també aproximadament a 393,7 euros per persona. 
Tot i aquest augment, les entitats asseguren que els ingressos han anat augmentant a un 
ritme molt inferior que el nombre de persones ateses, en un sentit percentual. Les persones 
ateses han crescut des de l’any 2013 al 2014 en un 10,4%, mentre que els recursos 
monetaris disponibles ho ha fet en un 5,3%, cinc punts percentuals per sota. 
 
La majoria dels ingressos de les ESE és de procedència privada, bé sigui de donacions 
d’entitats, empreses i/o de particulars. 
 
Els ingressos privats provenen de donacions particulars i d’entitats. Al respecte,  l’increment 
de persones donants del 2013 al 2014 és del 19,6%. Els ingressos públics 
entren a les ESE via subvenció majoritàriament: el 61% de les ESE ingressen a través 
d’aquesta via. 
 
El valor econòmic de la feina que fa el voluntariat de les ESE a Catalunya es pot determinar 
en una xifra de 90.796.680 € anuals. 
 
COM CONTRIBUEIX L’ACCIÓ SOCIAL A LA COHESIÓ SOCIAL? 
 
Efecte pal·liatiu 
Millora les condicions del dia a dia de les persones. 
 
Efecte redistributiu 
Redueix els desequilibris a nivell micro: fa que determinades famílies puguin arribar 
a estàndards de desenvolupament de capacitats. 
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Efecte cohesionador 
Lliga els individus i les famílies a 
l’entorn 
 
Efecte d’inserció 
Ofereix oportunitats sociolaborals i 
socioeducatives 
 
Efecte integral 
Acompanyament i disseny integral 
 
Efecte inclusiu 
Actua sobre una part de la població molt 
castigada 
 
Efecte participatiu 
Crea xarxa al voltant de la gent i de les famílies 
 
Efecte de política familiar 
Realitza una veritable política familiar 
 
Efecte reductor de la despesa social 
Contribueix a alleujar la despesa social 
 
Efecte aglutinador 
Cohesiona internament l’Església 
 
L’estudi L’acció social de les entitats d’Església i la seva aportació a la cohesió social 
de Catalunya ha estat desenvolupat per la Càtedra d’Inclusió Social-URV i la 
Fundació Pere Tarrés-URL amb la col·laboració del Campus Docent de Sant Joan de 
Déu, de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. L’estudi ha estat promogut per la 
Xarxa d’Entitats Socials d’Església, que ´aplega més de 30 federacions i entitats que 
tenen com a principal tasca l’acció social, i ha comptat amb el finançament de la 
Direcció General d’Afers Religiosos i l’AGAUR. Aquesta recerca és una primera 
aproximació quantitativa a la realitat d’aquestes entitats, així com a la contribució 
que fan a les persones i a la societat en general. 
 
 
Coordinació de la recerca: 
Àngel Belzunegui Eraso. Càtedra d’Inclusió Social – Universitat Rovira i Virgili 
 
Coordinadores treball de camp: 
Marina Aguilar. Investigadora a Consultoria i Estudis, Fundació Pere Tarrés 
Rosa Coscolla. Investigadora a Consultoria i Estudis, Fundació Pere Tarrés 
 
Equip de treball de camp: Meritxell Alsina i Villareal. Consultoria i Estudis de la Fundació 
Pere Tarrés. Albert Forniés i Ràfols. Consultoria i Estudis de la Fundació Pere Tarrés i 
URV. Laura Martínez i Rodríguez. Campus Docent Sant Joan de Déu. Núria Roca i Caparà. 
Campus Docent Sant Joan de Déu. Teresa Marzo i Arpón. Facultat d’Educació Social i 
Treball Social Pere Tarrés. Txus Morata i Garcia. Facultat d’Educació Social i Treball Social 
Pere Tarrés. Jorge de Andrés Cardona.  Càtedra d’Inclusió Social – Universitat Rovira i 
Virgili 
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Nota de l’Abadia de Montserrat 

Rebuig a la utilització de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat   

Arran de l’ús de la imatge de la Mare de Déu, utilitzada en un cartell de l’associació Endav
ant per a convocar una manifestació a València, el monestir de Montserrat lamenta profun
dament la utilització banal i de mal gust d’imatges de la Mare de Déu molt arrelades en la 
pietat popular i dignes del màximrespecte. Fets com aquests poden ofendre els creients i 
altres persones respectuoses amb aquests símbols. Quina llàstima!  
 

Nota del president de la Conferència Episcopal Tarraconense. Mons. 
Jaume Pujol, que lamenta l’ús blasfem d’imatges de la Mare de Déu 

 
Mons. Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona i president de la 
Conferència Episcopal Tarraconense, que agrupa tots els 
bisbes de Catalunya, ha expressat mitjançant una carta 
adreçada al cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe 
Metropolità de València, la seva ferma condemna per la 
profanació blasfema de les imatges de la Mare de Déu de 
Montserrat i de la Mare de Déu dels Desemparats en un cartell 
que aquests dies s’ha difós. 
 
Mons. Pujol també ha transmès al Sr. Cardenal que, des de 
Catalunya, demà s’unirà espiritualment a l’oració de desgreuge 
convocada a la capital valenciana. Així mateix dóna suport al 
comunicat emès per la comunitat benedictina que custodia el 
santuari de Montserrat. 

Tarragona, 15 de juny de 2016 
 

Nota de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal española ante 
la profanación blasfema de las imágenes de Ntra. Sra. de los 
Desamparados y la Virgen de Montserrat 

1. La Conferencia Episcopal Española (CEE) manifiesta su firme condena por la 
profanación blasfema de las imágenes de Ntra. Sra. de los Desamparados y la 
Virgen de Montserrat contenida en propaganda difundida por Internet y que hiere los 
sentimientos religiosos arraigados en el pueblo cristiano de la Comunidad 
Valenciana, de Cataluña y del resto de España. 
 

2. Al mismo tiempo, la CEE se une espiritualmente a la ceremonia religiosa de 
desagravio a la Santísima Virgen María, convocada por el Cardenal Antonio 
Cañizares Llovera, Arzobispo Metropolitano de Valencia y los obispos con territorios 
en dicha comunidad autónoma, que se celebrará en la capital valenciana la tarde de 
mañana, día 16 de junio, y expresa su solidaridad y cercanía con los mencionados 
pastores y fieles. 
 

3. La referida propaganda blasfema es, por desgracia, un episodio más de una espiral 
que atenta al legítimo ejercicio de la libertad religiosa, así como a la libre predicación 
del Evangelio en una sociedad plural. 

 Madrid, 15 de junio de 2016 

Rebuig a la utilització de dos imatges de la Mare de Déu    
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Més enllà de l’anècdota d’un desafortunat cartell 

Dll, 13/06/2016 per Jordi López Camps 

M'ha commogut l’ànima el cartell promogut per l’organització política Endavant 
estretament vinculada a la CUP. Certament, les imatges de les dues Marededéus 
besant-se m’ha desvetllat un profund sentiment d’indignació i de profunda compassió 
pels promotors d’aquesta grotesca proposta gràfica. No entenc que per promoure una 
idea, un ideal o la vindicació d’un dret, s’hagin d’agredir els sentiments de les altres 
persones. Mai m’he alineat en les files dels intransigents o fonamentalistes, per això 
trobo inapropiat que la defensa dels drets dels gais, bisexuals, transsexuals i lesbianes 
comporti necessàriament desqualificar les creences dels altres fent-ne mofa. Només 
des d’una visió sectària de les relacions socials es pot defensar el sentit positiu de la 
burla injuriosa. 

La transgressió artística pot semblar un bon recurs per agitar consciències, però no pot 
caure en la vulgaritat o en l’astracanada.  Com a ciutadà, i persona creient, considero 
que cal respectar, i si cal adherir-se sincerament, les justes reivindicacions de 
determinats col·lectius socials que perceben que els seus drets estan poc reconeguts 
els seus rets. Però la defensa positiva d’aquests drets ha d’afirmar-se a través d’un relat 
sòlid, integrador de mires i acollidor d’altres sensibilitats. Actitud prou beneficiosa, per 
altra part, per eixamplar la base social d’aquestes reivindicacions. La burla dels 

sentiments religiosos no contribueix 
a consolidar aquest consens social. 
És evident que l’Església catòlica no 
s’ha distingit per donar suport a les 
reivindicacions d’aquests 
col·lectius, però no és menys cert 
que en els darrers temps el papa 
Francesc ha introduït una valoració 
positiva de l’acolliment d’aquests 
col·lectius en la comunitat eclesial. 
Ha estat un primer pas que haurà de 
permetre recorren molts més a fi de 
que l’Església modifiqui els seus 
judicis doctrinals negatius sobre 
aquestes qüestions. 

Dit tot això, tampoc cal maximitzar 
el conflicte i promoure actes de 
desgreuge davant d’un cartell 
considerat ofensiu. Tothom té dret a 
l’exercici de la llibertat d’expressió, 
però tothom ha de saber-la exercir 

amb responsabilitat. No cal magnificar el problema, donant una volada que ni els seus 
promotors pensaven que pogués tenir. Cal deixar aquests conflictes a nivell de la 
nimietat. Però, cada cop que passa un problema d’aquests tipus, hauríem d’aprendre i 
afirmar amb vigor, com a bona mesura per consolidar els valors cívics i la convivència 
amable, que els ideals s’han de defensar sempre sense agredir els sentiments d’altres 
persones que ben segur tenen uns altres valors i unes altres mirades sobre la realitat. 
Tots en sortirem guanyant i la qualitat de la convivència també. 

 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/vita-moleskine/mes-enlla-lanecdota-dun-
desafortunat-cartell-206605 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/jordi-lopez-camps
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Per desig explícit del Papa Francesc, la celebració litúrgica de Santa Maria 

Magdalena serà festa en el calendari litúrgic amb un prefaci propi per a la missa 

anomenat L'apòstol dels apòstols 
 
El dia de la Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, 3 de juny, el prefecte de la Congregació 
per al Culte Diví, cardenal Robert Sarah, va anunciar que, seguint el desig del papa 
Francesc, la celebració litúrgica de Santa Maria Magdalena era elevada a la categoria de 
festa, enlloc de memòria que era el grau que tenia fins ara. El Papa situa així a santa Maria 
Magdalena al mateix nivell que els Dotze Apòstols. 

Maria Magdalena és el primer testimoni que veié el sepulcre vuit i la primera en testimoniar 
la Resurrecció, per això fou anomenada “testimoni de la divina misericòrdia” per Sant 
Gregori el Gran i “l’apòstol dels apòstols” per Sant Tomàs d’Aquino. 

El decret de la Congregació manifesta que “l’Església és cridada a reflexionar més 
profundament sobre la dignitat de la dona” i en el context de l’Evangelització i de l’Any de 
la Misericòrdia “ha semblat bo que l’exemple de Santa Maria Magdalena sigui proposat als 
fidels més adequadament”.   
 
La festivitat continuarà celebrant-se el 22 de juliol i tindrà un prefaci propi titulat L’apòstol 
dels apòstols, publicat en llatí, del qual les Conferències Episcopals faran les oportunes 
traduccions al català i castellà. 
 
Mons. Roche, secretari de la Congregació per al Culte Diví, en un article 
publicat a L’Osservatore Romano assenyala que el Papa Francesc ha pres aquesta decisió 
en el Jubileu de la Misericòrdia per destacar la rellevància d’aquesta dona que va mostrar 
un gran amor vers Crist. 
 

Maria Magdalena, apòstol dels apòstols 

http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1295
http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1296
http://www.esglesiabarcelona.cat/agmosfera/webs/agt_object.php?wid=1&type=file&id=1296
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És coneguda per tots la 
història del violinista Paganini. 
Una tarda donava un concert. 
La sala estava plena 
d’espectadors. Ell tocava el 
violí amb tot l’entusiasme que 
el caracteritzava. Tot d’una, es 
trenca una de les cordes del 
violí. Impertorbable, continua 
tocant. Es trenca una segona 
corda, i després una tercera. 
Finalment acaba la 
interpretació amb una sola 
corda. La sala explota en un 
sonor i llarg aplaudiment.  

No podríem comparar aquesta 
història de Paganini amb la 
vida de les persones? A tots 
ens toca interpretar la melodia 

de la nostra pròpia vida familiar, professional, i per això tenim uns dons, unes qualitats. No 
obstant això, el temps va passant i també se’ns trenquen les cordes: cames cansades, 
incapaces d’aguantar caminades i estar gaire temps dempeus; la memòria comença a fallar 
i ja no trobem les coses ni recordem el nom de les persones més properes; la fatiga arriba 
més aviat que abans i cal descansar més sovint i anar a dormir més aviat; incapacitat per 
aguantar certs ritmes de vida, etc. Com reaccionem davant d’aquests trencaments de 
cordes en el concert de la nostra vida? Alguns reaccionen amb tristesa i mal humor; altres 
s’aïllen perquè pensen que ja no serveixen per a res; d’altres viuen amb pau i sense perdre 
l’humor davant aquesta contrarietat de veure que fallen les cordes de la vida. Sí, l’ideal, el 
que és bonic és continuar endavant amb l’última corda, la corda de l’ànim, de la paciència, 
de la pau i, finalment, del silenci. Tant de bo puguem tenir la tenacitat de Paganini i seguir 
fins al final amb pau i bon humor.  

Que compten menys amb tu? Ja van comptar-hi quan eres més jove.  

Que no et demanen consell? Ja vas aconsellar prou quan eres jove i tenies al teu càrrec 
uns fills per cuidar, uns alumnes als quals educar, una comunitat a la qual guiar.  

Llavors, ja no hi ha res a fer? No ens queda res més que restar en un racó i morir-nos de 
fàstic? De cap manera, continua animant, somrient, continua sent-hi per a quan et 
necessitin i, sobretot, continua pregant perquè el món avanci per camins de pau, de 
respecte a les persones, de justícia i de solidaritat.  

No és bonic l’exemple que ens ha deixat el Papa emèrit Benet XVI retirant-se en el silenci, 
l’estudi i la pregària? No perd la pau, no s’amarga per no ser en el primer lloc de l’actualitat. 
Presta un immens servei des del seu retir viscut en la confiança en Déu i en els altres, 
esperant activament el dia en què el Senyor el cridarà a entrar en el seu descans del cel.  

Tant de bo el Senyor ens concedeixi saber interpretar cada dia la melodia de la vida amb 
les cordes que tinguem entre mans sense perdre mai la pau, l’alegria i l’amor.  
Que Déu us beneeixi a tots! 
 
JOAN JOSEP OMELLA OMELLA Arquebisbe de Barcelona 

Envellir amb esperança 
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Durant l'any 2016, l'Escola Marillac 
està de festa. 
 Recordem amb agraïment l’inici d’una 
llarga història de servei educatiu i social i 
posem la mirada en un futur esperançat i 
motivador. 

Per aquest motiu, el dissabte, 11 de juny, 
Marillac va obrir les portes del centre i va 
sortir al carrer per a compartir amb el 
barri una celebració excepcional, que va 
començar amb la batucada dels nens i 
nenes de l’Escola Labouré (també de la 

FEV) i que va acabar amb la ballada de gegants de la Sagrada Família. Entremig, 
activitats esportives, tallers, exposicions, carpes amb entitats col·laboradores, servei 
de menjars i begudes, actuacions diverses, ballaruca... I visites, moltes visites 

d’alumnes, ex alumnes, famílies senceres, veïns, germanes de la Companyia de les 
Filles de la Caritat que havien viscut en la comunitat de l’Escola, professors  jubilats i 
tots els que ara hi treballem... 

Contemplar el carrer i l’escola atapeïts de persones contentes i agraïdes ha estat un 
regal i una constatació: Marillac ha fet molt bona feina.  

De moment, només dir la frase màgica: “gràcies de tot cor a tots”. I per continuar, 
assegurar un futur apassionant, amb innovació educativa, compromès amb qui ho 
necessiti, fent de la inclusió, la qualitat i l’acompanyament personal, trets inherents de 
la nostra missió. Per molts anys més! 
 
Vegeu: http://escola-marillac.net/ca/110-anys-dhist%C3%B2ria 

110 anys d'història 

http://escola-marillac.net/sites/escola-marillac.net/files/photo106.jpg
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Estem d'estrena! 

El Maristes ja han estrenat el 
seu nou centre de pastoral 
juvenil al barri de Les Corts de 
Barcelona. Es tracta d’un 
espai que vol servir de centre 
d’acollida de tots els joves 
que diguin a terme activitats 
al voltant del món marista: 
trobades de moviments 
juvenils, de grups de fe, 
reunions de feina, 
celebracions, pregàries... 

Aquest espai ha estat 
dissenyat perquè els joves se 
sentin còmodes exercint les 
seves tasques i tinguin un 
punt de trobada per a les 
seves activitats. El centre es compon de diverses sales, cuina i un oratori. El centre juvenil 
dels Maristes ocupa dues plantes de l’edifici del carrer Evarist Arnús 46 de Barcelona. 

La inauguració es va fer el dia 5 de juny, coincidint amb la festa de Sant Marcel·lí 
Champagnat, amb la celebració de la darrera missa jove del curs. 

Nou centre de pastoral juvenil 
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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 

TANCAT 
Totes les places ocupades 
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Valoració curs 2015-2016  
 Com valoreu la tasca feta des de la 
Plataforma d’Entitats Cristianes amb els 
immigrants al llarg del curs 2015-16?  
 Quines prioritats d’acció i reptes creus 
que ha d’afrontar la Plataforma en el proper 
curs?  
 Proposeu algun canvi de metodologia, 
ritme de treball, estratègia, funcionament...?  
 Quina disponibilitat i aportació podreu 
oferir des de la vostra entitat de cara al curs 
vinent?  

 
Obriu fronteres, volem acollir! 

El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar públicament la irresponsabilitat, la negligència 
i l’hostilitat dels representants polítics de l’estat espanyol i de la resta dels estats europeus 
davant l'èxode de persones desplaçades que cerquen un lloc segur. 

Sortirem al carrer per denunciar les vulneracions dels drets humans comeses pels governs 
i els seus còmplices, que tanquen les portes a dones, homes i infants que necessiten 
protecció. 

Negant-los el dret a la lliure circulació i a les vies legals existents, se'ls obliga a quedar 
exposats al negoci impune del tràfic de persones, a fronteres militaritzades subcontractades 
a règims opressors i a arriscar la seva vida constantment. 

El 19 de juny ens unirem per denunciar l'abandonament per part dels nostres governants 
de la seva obligació d'activar les imprescindibles accions de rescat, ajuda i protecció 
humanitària. No oblidem les més 36.000 persones que, des de l’any 2000, han perdut la 
vida al Mediterrani. 

Ens unirem per exigir a l’estat espanyol i a tots els estats de la Unió Europea que apliquin 
les vies segures previstes, perquè totes les persones que han hagut de deixar el seu país, 
pels motius que siguin, puguin sobreviure, i viure dignament, en comptes d'haver de deixar-
hi la vida. I també perquè les lleis ja incloses en els tractats internacionals d'Asil i de Drets 
Humans s'apliquin immediatament. 

El 19 de juny sortirem al carrer per denunciar l'acord immoral per a la deportació dels 
refugiats entre els estats de la Unió Europea i Turquia, un país que vulnera sistemàticament 
els Drets Humans. Les forces de seguretat turques han disparat, ferint i assassinant 
persones que intentaven creuar les seves fronteres. Turquia no és un país segur, ni per als 
refugiats, ni per als kurds, ni per a la ciutadania turca que s'oposa al seu govern. 

Denunciarem també les accions policials dels estats europeus o els règims que treballen 
al seu servei contra les persones desplaçades: les càrregues amb gasos lacrimògens, la 
repressió del voluntariat, la dispersió violenta i els trasllats, contra voluntat o a través de 
falses informacions, a centres de detenció; on les condicions sanitàries, alimentàries i 
mèdiques són deplorables, i se'ls impedeix l'accés a l'ús legítim dels recursos i drets legals. 

El 19 de juny expressarem també el nostre suport a tots els pobles que pateixen la guerra 
i a la seva lluita per la llibertat i la justícia social contra el seus règims i les intervencions 
estrangeres: a Síria, l'Iraq, el Kurdistan, l'Afganistan, Eritrea o Somàlia... principals fonts 
d'expulsió de refugiats. 

Obrir fronteres, volem acollir! 
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Certament és una crisi humanitària, però té causes morals, polítiques i econòmiques i 
evidencia una greu crisi de fons: una crisi de les polítiques europees de control de fronteres. 
Els representants institucionals posen per davant de la vida humana el manteniment de 
privilegis econòmics. 

I per això el 19 de juny sortirem al carrer: per reclamar consciència social, compromís i 
voluntat política. Per actuar junts amb valors humans, amb respecte, responsabilitat, 
solidaritat, esforç i empatia. Som aquí per transformar les fronteres que existeixen entre 
nosaltres. Encara que sigui difícil, un món millor és possible! 
 
L’actual govern espanyol ha dimitit de les seves responsabilitats morals i legals, i 
col·labora amb el blindatge d’Europa amb les tanques de Ceuta i Melilla i amb els CIEs. 
Exigim al futur govern espanyol: 

 Que aculli els refugiats i refugiades i garanteixi el dret d’asil a totes les persones 
 Que deixi de bloquejar les 

iniciatives d’acollida 
 Que revisi la llei d’asil 

espanyola, que és 
absolutament restrictiva i 
injusta 

Exigim al futur govern espanyol i a 
la resta de governs de la UE: 

 La revocació immediata del 
pacte immoral entre la UE i 
Turquia i de tots els acords 
d’externalització de fronteres. 

 La fi dels acords de 
militarització de les fronteres i 
la destinació d'aquests fons al 
rescat, l'acollida i l'ajuda 
humanitària. Reclamem 
també la protecció del 
voluntariat. 

 “L’immediat i fàcil accés a vies 
legals d'asil i vies segures per 
a totes les persones que han 
hagut de deixar enrere casa 
seva. 

 La fi de les polítiques que 
donen suport al manteniment 
de dictadures, i participen en 
la destrucció d'altres països, 
amb intervencions militars, venda d'armes, espoli de recursos naturals i explotació 
humana. 

 El respecte al dret d’asil i la fi de les polítiques que destrueixen la vida -sempre la 
vida del poble, mai dels poderosos- i l'aplicació immediata d'aquelles polítiques que 
la protegeixen! 

Perquè "Tota persona té dret a la vida, a la llibertat, a la seguretat i a la lliure circulació". 
Cap persona no és il·legal. 
 
Obriu fronteres, volem acollir! 
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CONGREGACIÓN JESÚS-MARÍA: SCHOOL GREEN ENERGY PROJECT 

Una vez cumplido el primer año de la publicación de la Encíclica del Papa Francisco, 
“Laudato si” en que el Pontífice hacía un llamamiento de alerta ante los peligros y las 
graves consecuencias del Cambio Climático, desde la Congregación de Jesús-María, 
hemos querido hacer una pequeño paso hacia la denominada “Conversión ecológica”, 
solicitando a nuestra compañía eléctrica que el 100% de la energía suministrada a 

nuestros Colegios y 
Comunidades sea de origen 
renovable no contaminante. Este 
paso, junto a otras medidas de 
eficiencia energética en las que 
estamos trabajando, no solo 
reducirá significativamente el 
consumo y el costo energético de 
nuestros Colegios, sino que ayudará 
a sensibilizar a nuestros alumnos de 
la importancia de empezar a luchar, 
desde las pequeñas cosas, contra el 
Cambio Climático. 

Esto, además, va en la misma linea 
que una de las prioridades que nos propuso el Capítulo General, la 3a: “Un modo de vida 
comprometido con la PAZ, la JUSTICIA y la INTEGRIDAD DE LA CREACIÓN”. 

J-M: SCHOOL GREEN ENERGY PROJECT 
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CARINA FARRERAS | La Vanguardia, 16 de juny de 2016 | Barcelona 

El Consorci d’Educació de Barcelona resol, pel que fa a l’actuació dels Maristes en el cas 
d’abusos sexuals comesos pel profesor Joaquim Benítez, que el centre MaristesSantsles 
Corts va actuar de forma“correcta”i que no es pot retirar el concert, com demanava 
l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix exculpa el centre de no notificar els fets, com marca 
el protocol del Síndic de Greuges del 2006, perquè Ensenyament no va fer difusió del 
document a les escoles. 
 

L’informe d’inspecció, datat el 15 de març, 
encara que no va ser conegut fins ahir, analitza 
dos casos contra Benítez, sobre actuacions del 
2011 i el 2013, i un d’un monitor de menjador 
que va ser cessa timmediatament després de 
conèixerse les sospites.Respecte 
al del 2011 assenyala que la familia no va voler 
denunciar ni fer públic el cas i el professor 
denunciat va causar baixa de forma voluntària 
després d’haver reconegut els fets. El centre va 
activar el seu propi protocol en desconèixer el 
del Síndic del 2006. “El document per a 
l’organització i funcionament dels centres de 
titularitat privada d’educació secundària del 
2011 –assenyala l’informe– no fa referència”. No 
es va comunicar tampoc a l’Ampa ni al Consell 
Escolar per preservar la intimitat de l’alumne. 

 
En el cas del 2013, protagonitzat pel pare que va treure a la llum el tema dels abusos 
comesos als centres dels maristes, el centre va actuar, segons inspecció, també de manera 
“correcta”, ja que ni víctima (major d’edat i exalumne) ni agressor eren al centre.Tot i això, 
subratllen l’excepció que “algú amb millor dret” argumenti que el protocol del 2013 (firmat 
entre les conselleries de Benestar i Ensenyament) era d’aplicació retroactiva. Finalment 
consideren que la família pot reclamar la responsabilitat civil a Benítez o, subsidiàriament 
als Maristes la quantitat que consideri adient. 

El Consorci d’Educació asegura que l’actuació dels Maristes fou 
correcta 
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Núria Ferret, Viatge al cor de la fe Barcelona: 
Centre de Pastoral Litúrgica 2016, 160 pàg.  
 
Després de la bona acollida assolida pel llibre La 
Paraula era Déu (Emaús maior 6, CPL 2015), que 
conté valuosos esquemes de pregària al servei de la 
Lectio divina, ara l’autora, Núria Ferret, verge 
consagrada de l’arxidiòcesi de Barcelona, acaba 
d’oferir-nos un nou llibre, el primer d’una trilogia 
dedicada a explicar els continguts i la vivència de la fe 
cristiana –amb la Trinitat com a centre– a través de les 
diverses celebracions litúrgiques.  

Aquest volum, suggeridorament titulat Viatge al cor de 
la fe, segueix el fil d’una ficció narrativa, molt enginyosa 
i de fàcil i atractiva lectura que, amb pregonesa i rigor, 
ens va presentant textos bíblics, litúrgics, patrístics i de 
la tradició eclesial que, a poc a poc, articulen un recull 
molt pedagògic i catequètic, aplegat de manera 
ordenada i sistemàtica.  

Tot comença amb el suposat viatge intergalàctic de la 
protagonista, anomenada AT-a (és a dir, una atea), 
programat per uns alienígenes amb l’objectiu de 
conèixer les creences de l’Església catòlica per tal 
d’eradicar aquesta mena de “superstició religiosa”. 
Aquest “viatge” és el recurs literari que ens servirà de 
fil conductor per a fer una aproximació a la fe en 
Jesucrist des de la perspectiva d’un desconeixement 
absolut de la cultura cristiana (situació que és una 
realitat, cada vegada més freqüent, en la nostra 
societat) i que ha de culminar amb la trobada personal 
amb el Crist vivent, és a dir, amb la fe.  

Aquest llibre és especialment recomanable per als 
catequistes, professors de religió i animadors de la fe 
en les comunitats cristianes de casa nostra, així com 
per a joves, grups de confirmació, formació de 
catecúmens per a la recepció del baptisme d’adults, 
etc.; ja que, a 

més de nodrir-los d’un material excel·lent sobre 
l’any litúrgic, proporciona, alhora, una línia de treball 
amena i molt suggeridora, que ens va conduint al 
trobament amb el Crist per tal de fer-ne experiència 
vital des de la fe.  

 La més cordial felicitació a l’autora, a qui animo a 
enllestir els dos volums que manquen dedicats al 
Pare i a l’Esperit Sant i, així, poder comptar amb una 
aproximació completa al misteri de Déu, que és 
Trinitat.  

Fra Valentí Serra de Manresa, caputxí 

Racó de lectura 
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LA VIDA CONSAGRADA CON ENTRAÑAS DE MISERICORDIA.  

45 Semana Nacional de Vida Religiosa 

Publicaciones Claretianas 

El Año Jubilar de la Misericordia, convocado por el papa Francisco, es el horizonte 
hacia el que apuntan las reflexiones interdisciplinares que se ofrecen en este 
volúmen.  

La vida consagrada, llamada como todos los cristianos a ser un reflejo de la 
misericordia del Padre, es testigo cualificado de la misma con sus estructuras, obras 
y palabras. 

En el presente libro se recongen las ponencias de la 45ª Semana Nacional para 
Institutos de Vida Consagrada organizada por el ITVR (Madrid). Expertos en vida 
consagrada y pastores comprometidos nos invitan con sus reflexiones a seguir 
manteniendo viva la llama de esta forma original y preciosa de seguir a Jesús. 

 

 

 

 

¿(IN)CONSISTENTES? La perseverancia vocacional en el 
sacerdocio y en la vida consagrada  

Jesús María Palacios Alcántara 

  

El notable número de de defecciones vocacionales, tanto sacerdotales como 
religiosas, sigue siendo una gran preocupación en la Iglesia. Si todos debemos 
sentirnos responsables de las vocaciones en su promoción y formación, también 
hemos de sentirnos responsables de su desarrollo, de su éxito y de su fracaso.    

El presente libro quiere analizar los hechos y hacerlos objeto de reflexión para 
buscar las soluciones más adecuadas. A su vez, quiere ayudar a promover 
procesos formativos que garanticen vivir la llamada con consistencia vocacional y 
ofrecer algunas orientaciones para poder ayudar a los candidatos, a los jóvenes 
sacerdotes y a las personas consagradas a mantener una total fidelidad vocacional 
en el camino emprendido. 

        
 

 

 

 

SALVE 

Madre de Misericordia 

José Cristo Rey Paredes  

            

La misericordia constituye un escenario del todo peculiar en el cual la figura de 
María adquiere un destacado protagonismo y ejemplaridad.  

En el contexto del Jubileo de la Misericordia -convocado por el papa Francisco-, 
nos sentimos invitados no solo a contemplar la misericordia de nuestro Dios y su 
reflejo en la Iglesia y en nosotros, sino también a poner nuestros ojos en María -
Madre de Jesús y madre nuestra- como icono de la misericordia de Dios. 

 

 

Més llibres per llegir 

http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/la-vida-consagrada-con-entranas-de-misericordia
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/la-vida-consagrada-con-entranas-de-misericordia
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/inconsistentes
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/inconsistentes
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/salve
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/salve
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/la-vida-consagrada-con-entranas-de-misericordia
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/inconsistentes
http://www.publicacionesclaretianas.com/catalog/salve
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VESPRES AL MONESTIR DE SANT DANIEL 
 

Petita coral de Vespres del Monestir de Sant Daniel 
Us aninem a participar de nou en el cor per acompanyar els cants a l’ofici de Vespres del 
Monestir de Sant Daniel. Els assajos es faran sempre una hora abans de les Vespres. 
Proper assaig: Dia 18 de juny a les sis de la tarda al mateix monestir 
 
Vespres de Durant l’Any al Monestir de Sant Daniel  
Dissabte, 18 de juny del 2016 A les 7 del vespre 
Ens trobarem un cop més per compartir silencis, cants, lectures i complicitats abans de les 
vacances d’estiu en les Vespres del Temps Durant l’Any. 

  

ENTREVISTA A MARIA PAU TRAYNER VILANOVA, ESCOLÀPIA, 
MESTRA, TEÒLOGA FEMINISTA I PREMI ESGLÉSIA PLURAL 
 

Signes dels temps 
Entrevista a Maria Pau Trayner Vilanova, escolàpia, mestra, teòloga feminista i Premi 
Església Plural: 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/mestra-i-teologa-
feminista/video/5605743/ 
 

 
 
FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER 
 
Formacions de postgrau i màster que inicien el pròxim curs (setembre-
octubre),  
Noms de les formacions i els links al nostre blog en el que apareix tota 
la informació i els programes. 
 

Actes, cursos, activitats, seminaris, convocatòries… 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/mestra-i-teologa-feminista/video/5605743/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/mestra-i-teologa-feminista/video/5605743/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
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- Màster d'Espiritualitat Transcultural (3ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-
espiritual/ 
 
- Postgrau Procés Psicològic i Procés Místic. Maduresa i Patologia. Espiritualitat: 
Salut Mental i Psicopatologia (1ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-
mistico/  
 
- Postgrau d'Acompanyament Espiritual (7ª edició) 
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-
dacompanyament-espiritual-2/ 
 
 

ORDO VIRTUTUM • HILDEGARDA DE BINGEN 
 

Ens plau anunciar-li la representació 
del drama espiritual musical, escrit i 
compost per l’abadessa benedictina 
Hildegarda de Bingen ca. l’any 1151, 
que porta per títol Ordo Virtutum. Es 
tracta d’un drama espiritual al·legòric 
cantat, d’una bellesa excepcional, el 
més antic, del qual se’n conserva 
íntegrament la música, anotada en 
neumes, i el text llatí. 

La representació d’aquesta obra a 
Catalunya i la Península Ibèrica és 
prou rellevant:  l’Ordo Virtutum estrenat 
per primera vegada l’any 2014, no 
s’havia cantat mai encara en terres 
catalanes.  

Aquest drama, iniciat per la visió d’uns 
profetes i patriarques, és un diàleg 
cantat sobre el camí d’una Ànima que 
acudeix a les Virtuts per a superar les 
temptacions del Diable. A Catalunya, 
l’Ordo Virtutum serà interpretat per un 
grup de música medieval, Ardit 
Ensemble, integrat per cantants 
medievalistes de la Universitat de 
Barcelona, procedents de diverses 
disciplines, com la història, la filosofia i 
la filologia semítica i clàssica. 

El concert serà representat a l’església 
de Santa Anna (C/ Santa Anna 29) de Barcelona, el divendres 17 de juny (19h) i el 
diumenge 19 de juny (21h). Hi haurà la possibilitat d’adquirir un llibret amb el text en llatí 
de l’Ordo Virtutum, així com la seva traducció al català, castellà, anglès i alemany. 

N’adjuntem el cartell informatiu. Esperem que sigui del seu interès i agrairíem que, si ho 
considera oportú, en fes difusió. 

https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-espiritual/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-de-acompanamiento-espiritual/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-mistico/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/category/postgrado-proceso-psicologico-y-mistico/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
Taller de Constel·lacions Familiars i Teràpia Sistèmica 

El dirigeixen Andreu Adrover Tirado i Tòfol Salas Covas  
del divendres 17 al diumenge 19 de juny de 2016 

Mes informació: monestir de Sant Pere de les Puel·les 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

VETLLA DE PREGÀRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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EL CENTRE OBERT RIALLES ENS CONVIDA AL MUSICAL SOLIDARI 

“UN COR FRATELLI” 

 
Els nens i joves del Centre Obert 
Rialles han preparat un musical 
solidari anomenat “Un Cor Fratelli”. 
El tema central és tristament 
d’actualitat: els refugiats i la ruta 
que aquestes persones viuen arreu 
del món per tal de buscar noves 
oportunitats de vida i futur. Aquest 
musical de “fi de curs” tanca tota la 
sèrie de petites accions que des del 
centre han anat preparant durant 
tot el curs per recaptar fons que es 
destinaran al projecte Fratelli del 
Líban. 
 
El musical “Un Cor Fratelli” no té un 
preu tancat. Hi haurà taquilla 
inversa. És a dir, que els 
espectadors decidiran quina 
aportació fan a l’espectacle. La 
intenció és aconseguir una 
col·laboració màxima per contribuir 
al projecte que Maristes i Germans 
de La Salle estan desenvolupant al 
Líban per ajudar infants, 
adolescents i persones refugiades. 
 
El musical té una durada màxima 
d’una hora i quart. Es podrà veure 
el dijous 16 de juny a les 18.00 h. a 

la Biblioteca Salvador Cabré de Singuerlín, a Santa Coloma de Gramenet. 
 

EXERCICIS ESPIRITUALS 
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VETLLA DE PREGÀRIA 
 

Ahir es van lliurar els premis Alandar 2016 
 

 
 
SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIOSANITARIS: 10 ANIVERSARI 
 

Han asistido a la celebración el superior 
provincial, Hno. José Luis Fonseca, y la 
alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz.  
 
Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris ha 
conmemorado su décimo aniversario con una 
pequeña celebración en el mismo recinto. Se ha 
contado con la presencia de Pilar Díaz, alcaldesa 
de Esplugues de Llobregat, y del Hno. José Luis 
Fonseca, superior provincial, además de 

colaboradores, Hermanos y voluntarios. El director del centro, Jordi Cayetano, ha 
recordado en este primer décimo aniversario la gestación del centro así como su 
construcción y todos aquellos que impregnaron de Hospitalidad las paredes interiores: 
enfermeras, auxiliares, voluntarios y usuarios. Los que están y los que ya no están.  
El Hno. Fonseca ha señalado que este centro fue el primero en no tener comunidad de 
Hermanos, lo que no ha supuesto ningún problema en la transmisión de valores ya que el 
equipo de Serveis Sociosanitaris han sido y siguen siendo fieles transmisores.  
Por su parte, Pilar Díaz ha recordado que ya asistió a la inauguración del año 2006 como 
alcaldesa y que está orgullosa de poder contar en el municipio con la presencia de la Orden 
Hospitalaria por el servicio que dan, siempre al lado de la persona. La celebración terminó 
con una cena al aire libre, momento de encuentro para todos los presentes, y con otro 
momento de agradecimiento bailando al compás de la canción “Únete a los que luchamos 
por vivir”, banda sonora de la Magic Line 2016. 
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Parem atenció a la formació!  
 
Tres propostes formatives per qualificar els equips humans de les escoles  
Des de la Fundació hem destacat la importància de la formació dels equips humans que 
són al front de les escoles o dels equips de titularitat o de gestió i, particularment, de les 
possibilitats que podeu trobar en l'oferta de les Escoles de Formació de l'Escola Cristiana 
de Catalunya. Vetllar per qualificar al màxim els equips humans és una responsabilitat 
fonamental de la institució i de les persones responsables.  
En aquesta línia, i tal com hem anat informant, el proper curs escolar oferirem, en el marc 
de la formació de llarga durada amb títols d'Expert de la Universitat Ramon Llull, l'Escola 
de Directius, l'Escola de Pastoral i l'Escola de Tutors.  
Fa uns dies que està oberta la inscripció per participar en aquestes accions formatives, i 
les dates límit per inscriure-s’hi són:  
 
- Escola de Directius: 21 de juny de 2016  
- Escola de Pastoral: 8 de setembre de 2106  
- Escola de Tutors: 8 de setembre de 2016  
 
En aquest mateix FECC Informa teniu una ampliació d’informació d’aquestes activitats.  
Formació a l’estiu  
D’altra banda, també està oberta la inscripció per a les diverses activitats formatives 
d’aquest estiu, concentrades del 29 de juny al 7 de juliol.  
Algunes ja són plenes, però resten encara places lliures a les següents:  
1. L'atenció als alumnes amb talent i altes capacitats: 1, 4, 5 i 6 de juliol. Aquest curs, 
del qual ja s’han realitzat diverses edicions, treballarà el concepte d’altes capacitats, la 
identificació i, sobretot, els recursos per treballar amb aquests alumnes.  

2. Servei comunitari: 30 de juny i 1 de juliol. El servei comunitari (una activitat 
d’aprenentatge servei) serà obligatori per als alumnes de 3r o 4t d’ESO en alguns anys. 
Està força estès entre les escoles de la FECC, ja que representa una forma de 
comprometre’s solidàriament amb l’entorn, alhora que es treballen continguts curriculars. 
Per a les escoles que no tinguin coneixement d’aquest tipus d’activitat, aquest curs és una 
bona manera d’entrar-hi.  

3. Ésser un bon director d’escola bressol avui: eines per treure el millor de l’equip: 
28 i 30 de juny i 5 i 7 de juliol. Es desenvoluparan les competències al voltant de liderar i 
dirigir equips, la gestió de les relacions, etc, alhora que es presentaran casos pràctics i es 
compartiran experiències.  
 
Recordeu que el departament de gestió de la formació de la FECC us pot ajudar en 
l’elaboració de la documentació per tal que l’escola pugui bonificar la formació.  
Esperem que aquestes propostes contribueixin a preparar millor el nou curs i a seguir 
renovant el treball educatiu de les escoles. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 602 | 13.06.2016 
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Són nois d’entre 14 i 17 anys que volen ser capellans. Viuen amb les seves famílies, però 
ja han començat el camí vocacional. Estudien a l’institut, però també reben formació al 
seminari diocesà. El Seminari Menor en Família és un projecte vocacional que ha posat en 
marxa el bisbat de Solsona per acompanyar aquells adolescents que senten la crida 
sacerdotal. “Signes dels temps” emet un reportatge sobre el Seminari Menor en Família.  
 

Altres temes: 
- 40 anys de l’Institut Borja de Bioètica (IBB). Entrevista a Margarita Bofarull, metge, 
teòloga i presidenta del Patronat de l’IBB. 
- La catequesi dels infants. Conversa amb Enric Termes, delegat de catequesi de 
l’Arquebisbat de Barcelona i Eva Torres, catequista de la parròquia de la Mare de Déu de 
Montserrat de Sant Boi de Llobregat. 

 

Data: 19 de juny de 2016 | Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
 

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 

  

Signes dels temps a TV3 : « Seminari Menor en Família » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
mailto:sec.general@urc.cat
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