
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 30 de juny de 2016                                                                                ANY IX. núm.       

Un projecte personal per a l’estiu 2016 

BONES VACANCES!!! 
Aquest núm. 355 d’Horeb clou el curs 2015-2016, que començà l’1 de setembre de 

2015 amb el núm. 311. El Servei de Documentació, que inicià curs el 10 de setembre 
amb el núm. 83 arriba avui al núm. 114. Ininterrumpudament, ens hem citat cada 

dijous amb vosaltres, com un servei a la vida consagrada. Gràcies per la vostra 
acollida i la vostra col·laboració. Tornarem, si Déu vol, iniciat el mes de setembre. 
Mentre, potser enviarem alguna nota informativa si es creu convenient, així com 

també diversos números del Servei de Documentació sobre “L’amor misericordiós 
de Déu i la Misericòrdia en l’Església”, tema de formació elaborat pel Dr. Gaspar 

Moral i Bartrès, amb l’objetiu d’afavorir aquesta lectura de reflexió en les setmanes 
d’estiu. Dins d’Horeb oferim pautes per a l’elaboració del projecte personal per a 

aquest estiu que hem començat. Seguim aquí si més no fins al 22 de juliol.  
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Estem en el quadrienni 2015-2019. L’any passat es va donar prioritat a la 

celebració de l’Any de la Vida Consagrada. Ara es tracta de formular els 

objectius i prioritats per als tres anys que resten: 2016-2019. Heus ací la 

proposta, tot tenint en compte els objectius que es van proposar per a 

l’anterior quadrienni 2011-2015. 

   La 74 assemblea general de l’URC, celebrada el 16 de març de 2016, ha 

donat la seva aprovació global aquest document i la Junta Directiva n’ha incorporat les 

aportacions de l’assemblea en el redactat final a la seva sessió celebrada el 3 de maig. 

 

UN COP D’ULL AL NOSTRE CONTEXT 

 
DAVANT  
 

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

de les províncies canòniques de les diverses congregacions sobre la presència 

inculturada de la vida religiosa (cúries provincials i generals, comunitats religioses, 

obres) a Catalunya. 
  

2. La vivència de la vocació enmig de canvis socials, culturals, polítics, econòmics i 

religiosos de gran rellevància en un món en transformació amb repercussions 

significatives sobre l’espiritualitat, la vida comunitària, la missió de la vida religiosa i 

el nombre de vocacions. 

 

EXPERIMENTEM 
 

1. La necessitat de discernir la crida de l’Esperit en aquestes situacions i la 

resposta que les congregacions hem de donar per ser fidels a la voluntat de Déu, 

als carismes fundacionals i a l’anunci joiós de l’Evangeli, especialment en els nuclis 

creixents de persones excloses. 
  

2. La crida a l’arrelament en el sentit profètic de la vida religiosa, a afavorir l’escolta 

vocacional i a potenciar les dinàmiques de sortida i d’anunci més enllà de 

plantejaments autorreferencials. 
  

3. La recerca d’un marc de col·laboració intercongregacional que obri més 

possibilitats conjuntes de reflexió i d’acció pastoral 

 

PRIORITATS 

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

Déu. 
 

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

l’Església 
 

3. Inculturació de la vida religiosa 
 

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

URC: prioritats i objectius per al trienni 2016-2019 
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OBJECTIUS 

 
1. PASTORAL VOCACIONAL 

Impulsar el coneixement i presència de la VR en la vida de l’Església i de la 
societat que, a més, pugui desvetllar noves vocacions. 
1. Comprometre’s i donar suport a la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional. 

2. Participar en les cadenes de pregàries per les vocacions. 

3. Impulsar amb l’ajut del departament de pastoral de la Fundació de l’Escola 

Cristiana de Catalunya la cultura i la proposta vocacionals. 

4. Difondre, a través dels mitjans de comunicació, testimoniatges personals i 

comunitaris de vida religiosa. 

5. Afavorir l’acompanyament personal. 

 
 

2. INCULTURACIÓ I ARRELAMENT 

Vetllar per la vitalitat, arrelament, representativitat i obertura de la vida 
religiosa a Catalunya així com la seva presència significativa a la societat tot 
tenint en compte els processos de reestructuració de les Congregacions. 
2.1. Promoure la figura de la delegació permanent a Catalunya entre les 

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

i cultural de Catalunya 
2.4. Potenciar l’aprenentatge del català (oferta comuna de classes i de parelles 

lingüístiques entre religiosos/es) per afavorir una millor integració i projecció 
en la missió. 

2.5 Afavorir la presència de la vida religioses n el teixit social i cultural del nostre 
país. 

 
 

3. VITALITAT I FORMACIÓ 

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

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

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

3.3. Crear noves propostes d’animació espiritual i de formació permanent (franja 
d’edat entre 40 i 50 anys, moment de la jubilació, responsabilitats 
comunitàries, altres situacions) 

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

youtube, canals propis o streaming. 
3.6. Proporcionar materials de pregàries o indicacions de lectures per a les 

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

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

Misericòrdia. 
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4. INTERCONGREGACIONALITAT 

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

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

Fundació Benallar); projectes conjunts, impulsats per dues o tres 
congregacions. 

4.4. Promoure la presència de religiosos en propostes de voluntariat sobre tot en 
les perifèries i l’àmbit de l’exclusió 

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

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

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

econòmic, fiscal... 
 

5. COMUNIÓ ECLESIAL 

Enfortir la relació de la vida religiosa amb els bisbes de Catalunya i les 
esglésies diocesanes (missió, serveis, activitats i representativitat en els 
diversos consells, patronats, etc.) 
5.1. Mantenir i millorar, en la mesura del possible, els espais col·lectius de relació 

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

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

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

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

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

5.6 Ajudar a un millor encaix de la vida contemplativa en les estructures de l’URC. 
 

6. COMUNICACIÓ 

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

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

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

ben informada de les principals activitats, projectes i iniciatives portades a 
terme per les diverses congregacions. 
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Puc elaborar un petit projecte per a aquest estiu 2016. La desconnexió amb la feina habitual no significa 
la desconnexió espiritual, comunitària o personal. 

Aquest estiu representa un temps per a Déu, per a mi mateix i per els altres. El descans és important per 
començar el proper curs amb les bateries ben carregades, físicament, psicològicament, espiritualment. 

 

Què em demana Déu, els meus germans, les meves germanes,, 
les altres persones amb qui em trobaré... en aquest estiu de 2016? 

Què sento dins del meu cor? Què puc oferir-los? 
 

 

Prioritats Compromís 
  

 
Relació amb Déu 
Quins tipus de pregària per a aquest estiu? Com 
viuré l’eucaristia? Com nodrir-me de la Paraula de 
Déu? Com assegurar moments de pregària 
personal? Com penso viure els meus exercicis 
espirituals? Faig alguna visita al Santíssim? Com 
cuido la meva relació amb la Mare de Jesús? Quin/s 
llibre/s puc llegir que em serveixi/n de lectura 
espiritual? 

 

 
A què em sento cridat aquest estiu amb la meva 
relació amb Déu? 

Projecte personal per a l’estiu de 2016 
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Relació amb els germans o les germanes de 
comunitat  
Considero la comunitat com una pensió o con una 
llar de germans o germanes? Quina és la meva 
relació amb els germans o germanes de la 
comunitat en el període de vacances? Penso només 
en projectes meus o desitjo compartir-los? Prego 
per tots i cadascun dels germans o germanes de la 
comunitat? Col·laboro a crear ambient comunitari? 
 

 
A què em sento cridat aquest estiu amb la meva 
relació amb al meus germans o germanes? 

 
Relació amb la meva família 
Com fer de la visita familiar un moment de descans, 
de vida de família, de testimoniatge dels valors 
humans i religiosos, d’escolta i ajuda?  
 

 
A què em sento cridat aquest estiu amb la meva 
relació amb la meva família? 

 
Relació amb mi mateix 
Respecto el meu temps de descans? Valoro la salut, 
la tranquil·litat, la trobada amb mi mateix/a, l’escolta 
dels meus sentiments i de les meves necessitats? 
Faig algun exercici físic (muntanya, platja, 
caminar...)? He de solucionar algun tema que tinc 
aparcat fa temps? 
 

 
A què em sento cridat/da aquest estiu amb la 
meva relació amb mi mateix/a? 

 
Relació amb la meva missió 
Intento fer el bé a les persones amb les quals em 
relaciono? Sóc proper/a, sensible, acollidor/a? Com 
visc la joia de la meva vocació entre les persones 
del meu entorn? Puc atendre alguna persona 
necessitada del meu servei? 
 

 
A què em sento cridat/da aquest estiu amb la 
meva relació amb el meu compromís apostòlic? 

Hasta el final de mi vida os gritaré: 
unidad... unidad... En primer lugar, 
unidad entre vosotras, pues es muy 
triste ver que algunas hermanitas 
aparecen tan diferentes fuera y 
dentro de su fraternidad. Es triste 
porque, si no os amáis unas a otras, si 
vuestras fraternidades no dan un 
verdadero testimonio de 
mansedumbre y de amor fraterno, 
¿cómo podrán dar testimonio de la 
caridad de Cristo a los de fuera?... Si 
no amáis a aquellas que deben ser 
vuestro primer prójimo, entrará en 
vuestro corazón un gusano roedor 
que destruirá todo lo que digáis y 

hagáis de cada a fuera | Hermanita Magdeleine de Jesús, Escritos esenciales. 

Antes de ser religiosa, sé humana y cristiana, con toda la fuerza y la belleza de estas palabras (...) 
Cuanto más perfecta y totalmente humana seas, más perfecta y totalmente religiosa serás, 
porque tu perfección religiosa alcanzará su plenitud arraigada en un equilibrio humano | 
Hermanita Magdeleine de Jesús, Escritos esenciales. 



  
 

    7 | 38 

 
 

(Glòria Barrete –CR- 8/06/2016) És dimecres al matí i, com cada setmana des de fa dos 
anys, l'Àngel Pons agafa el cremallera de Montserrat fins a Monistrol, i d'allà un tren cap 
a Barcelona. S'encamina pels carrers del Raval amb l'objectiu d'arribar a Cintra, l'escola on 
dos matins per setmana l'esperen alguns alumnes de l'ESO per fer matemàtiques. L'Àngel 
és monjo de Montserrat i és el vincle directe entre el monestir benedictí i l'Associació Cintra, 
tot i que no és l'únic. 

L'any 1996, enguany fa vint anys, tretze religiosos i religioses de deu congregacions i ordes 
que vivien o treballaven al barri del Raval van copsar una problemàtica: l'elevat absentisme 
escolar dels joves que cursaven la nova Educació Secundària Obligatòria. Nombrosos 
joves de dotze, tretze o catorze anys vagaven pels carrers del barri i es desenganxaven de 
la seva escola. Què es podia fer? Va néixer l'escola Cintra, sota l'empara legal de 
l'Associació Cintra. Vint anys més tard, de deu institucions religioses s'ha passat a trenta-
quatre, quatre cursos d'ESO, quaranta-vuit alumnes, nombrosos professors i una dotzena 
de voluntaris. 

"Cintra és una oportunitat educativa", explica Lourdes Minguella, cap d'estudis de l'escola. 
El nom de l'escola és ja tota una declaració d'intencions, i és segell educatiu d'una 
pedagogia basada en la centralitat de l'alumne, el respecte, l'estima i la confiança personal. 
Cintra és un terme emprat en arquitectura que fa referència a la bastida que es construeix 
al voltant d'un arc, per exemple, mentre la construcció agafa solidesa. "Nosaltres som 
aquesta armadura, i quan l'alumne assoleix el graduat escolar ja ens podem retirar". 

L'escola, que compta amb un concert educatiu especial, basa la seva acció en una 
educació personalitzada, tutoritzada i amarada dels principis fundacionals: tornar a 
repescar aquells joves que s'havien desenganxat de l'educació. Una idea iniciada ara fa 
vint anys i materialitzada des dels seus inicis pel germà de La Salle, Joan Lluís 
Casanovas, alma mater de l'escola Cintra. L'Anna Mascaró recorda bé qui va ser 
fundador i director de l'escola fins el dia de la seva mort, el 2009, en un accident de 
muntanya. "Un home bo i creient que vivia Cintra des del marc de referència creient d'aquell 
qui creu en la dignitat de les persones i la seva reconstrucció personal". 

Per celebrar els vint anys de Cintra, aquest dijous 9 de juny la parròquia del Carme del barri 
del Raval de Barcelona acollirà l'acte institucional de celebració, amb una actuació de 
l'Escolania de Montserrat.  

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/cintra-20-anys-donant-segones-
oportunitats-joves 

Cintra, 20 anys donant segones oportunitats a joves 

http://www.escolacintra.com/
http://www.abadiamontserrat.cat/(S(uvpk3qtr2h0z1zi1zee2x041))/Default.aspx
http://www.escolacintra.com/
http://www.escolacintra.com/noticies.html
http://www.abadiamontserrat.cat/(S(uvpk3qtr2h0z1zi1zee2x041))/Cultura/Catala/frmescolania.aspx?newsid=2
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1. CINTRA: Inici i evolució 

L’escola Cintra es crea el setembre de l’any 1996. És un projecte educatiu que neix per 
donar resposta a unes mancances educatives que es detecten als barris de Ciutat Vella, 
amb la voluntat de col·laborar en el creixement dels adolescents que hi viuen, i recuperar-
los de l’absentisme escolar. 

Els iniciadors de Cintra són un grup de religiosos del barri que, a poc a poc, van gestant 
el projecte i finalment el fan realitat. Són ells qui pensen una escola petita per atendre, 
de manera preferent, a aquests joves absentistes en situació de risc. A partir d’aquí, es 
dissenya un projecte educatiu que té com a principi fonamental l’atenció personalitzada.  

En aquests anys Cintra ha tingut diferents ubicacions, sempre però al districte de Ciutat 
Vella. Primer al barri Gòtic (c/Palau), després es va traslladar al Raval (al c/Aurora i al 
c/Riereta, on es troba actualment). Els tallers prelaborals són ubicats en un pis de la 
Parròquia del Carme (c/Bisbe Laguarda). 

L’escola Cintra és un centre concertat d’Educació secundària obligatòria que forma part 
de la FECC (Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya). La titularitat de l’escola 
depèn de la Junta de l’Associació Cintra. En un inici, l’Associació estava formada per 
12 institucions religioses i actualment en són 34. 

 
2. CINTRA: Un projecte de reconstrucció educativa 

Cintra és un terme usat en arquitectura i enginyeria. Es tracta de l’armadura que sosté 
un arc fins que es posa la pedra central. Cintra vol ser aquesta armadura que ajudi a 

Cintra: el seu carnet d’identitat 
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consolidar “l’arc” interior de la identitat de cada alumne, perquè no es tracta de construir 
res nou sinó de recuperar el que ja habita en l’interior de cada adolescent.   

Totes les persones que formem part de la comunitat educativa volem ser una cintra per 
als adolescents, durant els quatre anys que cursen l’ESO, per tal de potenciar-ne 
l’autoestima, el creixement personal i la integració social i familiar. Amb l’objectiu 
d’obtenir el graduat escolar d’Educació secundària obligatòria, el que es pretén és que 
l’alumne pugui tenir una experiència positiva, tant a nivell escolar com a nivell personal. 
Això vol dir acompanyar-lo i ajudar-lo en el seu creixement com a persona.      

Cintra no vol convertir-se en una escola més del barri, sinó que aposta per ser un espai 
de relació, d’intercomunicació, de convivència i d’aprenentatge. Vol ser un servei 
educatiu obert a tots els centres públics i concertats de Ciutat Vella, que compten amb 
alumnat d’alt risc. 

Cintra afavoreix una intervenció educativa potenciadora de l’autoestima, el creixement 
personal i la integració social i familiar. 

Amb l’objectiu d’assolir les Competències bàsiques, la nostra proposta pedagògica 
ofereix una adaptació curricular a les característiques individuals de cada alumne, i que 
en possibiliti la inserció al món laboral en acabar l’escolarització.  

Cintra aposta: 

 Per una atenció individualitzada que s’adapti a les necessitats de l’alumnat, per 
tal que tinguin les mateixes oportunitats que els altres. 
 

 Per una socialització com a base d’integració a la convivència humana que els 
prepari per a la vida. 

 
 Per una educació en llibertat i responsabilitat que els ajudi a desvetllar la seva 

capacitat d’autonomia. 
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 Per una participació que els possibiliti arribar a ser agents actius del seu propi 
desenvolupament.  

 
3. CINTRA: La comunitat educativa 

L’alumnat i les famílies 
Els nostres alumnes, que arriben al centre amb un dictamen de l’EAP, provenen d’altres 
escoles del barri. Per poder-los atendre de manera personalitzada, l’escola compta 
amb un total de 48 alumnes. El seu entorn familiar és molt desestructurat, amb unes 
mancances que els ocasionen desequilibris afectius, psicològics, educatius i 
conductuals que són la causa d’un greu fracàs escolar. Des d’aquest punt de vista, 
Cintra opta per una intervenció educativa que pal·liï  les conseqüències derivades 
d’aquesta situació. 

 
El professorat 
Un aspecte prioritari a Cintra 
és la cohesió de l’equip de 
professors conformat per 
professionals que treballen 
amb una dinàmica basada en 
la confiança, el consens, el 
diàleg i la corresponsabilitat. 

El professorat ha de ser 
sanador de moltes 
marginalitats interiors i 
exteriors dels alumnes, 
alhora que ha de ser capaç 
de retornar-los al camí de la 
dignitat, de la integració, de la 

valoració de tot allò que els pot fer esdevenir millors persones. 

Això suposa implicar-se en el procés personal dels alumnes, d’anar més enllà d’una 
relació estrictament laboral, de posar-se en la pell de l’altre, de plantejar-se 
creativament el que és més beneficiós per a la seva maduració i creixement. 

 
Els voluntaris 

Cintra compta amb un grup de voluntaris que de manera altruista col·laboren amb 
tasques de reforç i ampliació en les diferents àrees, tant dins com fora de l’aula, la qual 
cosa representa un gran ajut per atendre la diversitat. 

Amb un llarg recorregut professional, la major part de voluntaris provenen del món 
educatiu. 

Cintra aposta, per assumir tot allò que sembla difícil de superar, amb 
paciència, amb comprensió, amb empatia. La qual cosa demana al 
professorat una considerable dosi de maduresa i equilibri personal.    

Els que participen en el projecte cal que siguin persones sensibilitzades per 
la justícia i la igualtat d’oportunitats per a tothom, que afavoreixin els qui tenen 
menys; persones capaces de sentir i viure l’estimació, el respecte i la 
tolerància cap als alumnes i els familiars;  persones, en definitiva, que creguin 
en la utopia de construir un món millor.  
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4. CINTRA: Reconeixements 

S’ha reconegut en més d’una ocasió la feina que realitza Cintra: 

- XVI PREMI SOLIDARITAT El dia 3 de març de 2003 en el marc del Parlament de 
Catalunya, el president del Parlament M. H. Sr. Joan Rigol, acompanyat per la 
consellera d’Educació H. Sra. Carme Laura Gil, entre altres personalitats, otorgaren 
a l’Associació Cintra el XVI PREMI SOLIDARITAT lliurat per l’Institut dels Drets 
Humans de Catalunya. 

 

- XXX PREMIS BALDIRI REIXAC. El dia 3 de juny de 2007, a les 7 de la tarda, al Palau 
de Pedralbes, el President de la Generalitat M. H. Sr. José Montilla, va lliurar el premi 
otorgat per la Fundació Lluís Carulla a l’Escola Cintra. Compartia presidència el 
conseller d’Educació H. Sr. Ernest Maragall. 

 

- II FUNDACIÓ CERCLE D’ECONOMIA L’any 2009 en el marc del Cercle d’Economia 
es va lliurar el II Premi Ensenyament. L’acte presidit pel Molt Hble. Sr. Ernest Maragall, 
Conseller d’Educació. 

 

- MEDALLA D’HONOR DE BARCELONA El dia 3 de desembre de 2009, l’Ajuntament 
otorgava a l’Escola Cintra, juntament amb altres entitats, aquesta distinció que té per 
finalitat honorar a aquells que, amb el seu esforç, han contribuit al desenvolupament 
d’una consciència ciutadana i cívica, així com els seus valors i virtuts.  

 

- PREMI SOCIETAT ECONÒMICA BARCELONESA D’AMICS DEL PAÍS de la 
Fundació La Caixa al reconeixement de la tasca i el projecte educatiu de l’Escola 
Cintra el 16 de març de 2011. 

 

- PREMI Mn. VIDAL I AUNÓS A UNA TRAJECTÒRIA COL·LECTIVA 2016. Premi 
concedit per unanimitat pel jurat d’Església Plural el 10 de maig de 2016 a Cintra 
valorant la seva tasca coma “Projecte de reconstrucció”, per recuperar allò que hi ha 
més positiu en l’interior de cada jove.  

 
Video del 20è. aniversari: https://youtu.be/6fGe4tNk2bA 

https://youtu.be/6fGe4tNk2bA


  
 

    12 | 38 

 
 
 

1. JUSTIFICACIÓ  

CINTRA és una escola amb unes característiques diferenciades respecte a d’altres 
escoles d’Educació  Secundària Obligatòria i amb un Projecte Educatiu diferenciat i molt 
específic.  

L’anomenem “Projecte de Reconstrucció” perquè no es tracta de construir res nou, 
sinó de RECUPERAR el que ja habita en l’interior de cada adolescent, però que les 
circumstàncies socials i la desestructuració familiar han anat relegant al fons del seu ésser.  

Cintra vol ser una oportunitat per a despertar el més genuí  de cadascú, i aconseguir, 
així, una integració personal i social, evitant, si és possible, la reproducció d’un procés 
excloent. 
 Cintra vol ser un espai per a Comprendre’s i “Créixer”. 
  
2. QUÈ SIGNIFICA CINTRA? 

“Cintra” és un terme usat en arquitectura 
i enginyeria. Es tracta de l’armadura que sosté 
un arc fins que es posa la pedra central.  

Simbòlicament, Cintra vol ser aquesta 
armadura que ajudi a consolidar “l’arc” interior 
de la identitat de cada alumne. Totes les 
persones que formem part del Projecte 
Educatiu volem ser una CINTRA per als 
adolescents durant els quatre anys que cursen 
l’ESO en un centre especial o específic com és 
el nostre. 

 
El nostre objectiu fonamental és oferir 

un futur digne a uns joves i poder trencar el cicle d’exclusió social. Cintra vol treure d’aquest 
cicle als adolescents i posar-los en el camí de la integració personal i social, equipant-los 
de valors, de coneixements, de vivències positives, de nous interessos i de noves fites. 

 
3. ELS OBJECTIUS DE CINTRA 

Cintra vol atendre uns adolescents i joves provinents de famílies desestructurades, 
amb situació d'alt risc d'exclusió social i amb unes mancances que ocasionen desequilibris 
afectius, psicològics, educatius, socials i conductuals, la qual cosa els provoca un fort fracàs 
escolar i un absentisme considerable. Des d'aquest punt de vista, Cintra vol tenir una 
intervenció educativa per a pal·liar les conseqüències que se'n deriven d'aquesta situació. 

Cintra ofereix un currículum en base a les competències bàsiques de l’ESO, amb 
uns programes prelaborals adaptats a les característiques individuals de cada alumne, de 
manera que puguin conèixer i inserir-se al món laboral en acabar l'escolarització i es fa un 
seguiment del menor amb l’empresa en el procés d’inserció laboral. 

Cintra afavoreix una intervenció educativa que potenciï l'autoestima, el creixement 
personal i la integració social i familiar.  

La nostra proposta pedagògica pretén desenvolupar una acció educativa integral a 
partir de la qual l'alumne pugui millorar la seva maduresa i equilibri personal mitjançant una 
atenció personal adequada a la seva realitat. 

Cintra aposta per una intervenció individualitzada, que s'adapti a les necessitats i 
aptituds de cada alumne, per tal que tingui les mateixes oportunitats que els altres;  treballa 

Cintra: un projecte de reconstrucció 
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per una socialització com a base d'integració a la convivència humana que els prepari per 
a la vida; aposta per una educació en llibertat i responsabilitat que els ajudi a desvetllar la 
seva capacitat d'autonomia i per una participació que els possibiliti arribar a ser agents 
actius del seu propi desenvolupament. 

Cintra fomenta un espai de relació, intercomunicatiu, de convivència i 
d’aprenentatge. 

Cintra ofereix un servei educatiu obert a tots els centres públics i concertats del barri 
que tenen alumnes en situació d’alt risc. 
 
4. D.- JUSTIFICACIÓ DE LA NOSTRA OPCIÓ EDUCATIVA  

A l’iniciar el Projecte, prioritzàrem, i continuem fent-
t’ho, el principi de la PERSONALITZACIÓ, de la 
CONSTRUCCIÓ PERSONAL.  No volíem convertir-nos 
en una escola més, que repetís els mateixos esquemes 
i provoqués les mateixes conseqüències. Desitjàvem 
presentar una alternativa: que cada alumne/a estigués 
totalment tutoritzat. I n’estem satisfets dels resultats i 
motivats a anar cercant dia a dia noves respostes a cada 
repte que se’ns presenta i que incideix en la vida 
d’aquests nois i noies adolescents.  

 
Proposta Educativa de CINTRA  
 
4.1. Treball Curricular en base a les competències 
bàsiques de l’ESO.  
Cintra compta amb uns programes adaptats a les 
necessitats individuals de cada alumne/a, de manera 
que acabin l’ESO amb una capacitació suficient que els 
possibiliti la integració en el món laboral.  
 

a) Les matèries comunes són les que qualsevol 
centre d'E.S.O imparteix. L’específic és el nivell 
de concreció per a cada alumne. Els professors 
elaboren gran part dels materials que l'alumne utilitzarà per al seu aprenentatge,  

b) b) Les matèries optatives ofereixen una visió general d’alguns oficis, desenvolupen 
interessos i capacitats que els facilitin poder escollir un treball, o uns estudis de grau 
mig. Alguns d’ells són: Fusteria, Electricitat, Mecànica de motos, Cuina, Ceràmica i 
Multimèdia. 

4.2. Fonamentació de la Intervenció Educativa de CINTRA: García Roca argumenta que 
“Educar és Ensenyar a Viure, anteposant la relació, perquè l'Exclusió colpeja el més íntim 
de la persona, la seva confiança, el seu desig. Per això, hem d’apostar pels nínxols afectius, 
els espais de tendresa. Perquè per a ARRIBAR A SER RAONABLE, CAL DESPERTAR 
SENTIMENTS.”  
 
Des d’aquí, Cintra opta per:  

• una intervenció individualitzada que s’adapti a les necessitats i aptituds de cada 
alumne/a perquè tingui les mateixes oportunitats que els altres;  
•  una socialització com base d’una integració a la convivència humana;  
• una educació en llibertat i responsabilitat que els potenciï la seva capacitat 
d’autonomia;  
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• una participació que els possibiliti arribar a ser agents actius del seu propi 
creixement. 
 

5. PERFIL DEL PROFESSORAT 

Els professors/es són els artífexs principals de tot el procés educatiu. Paraules clau en el 
nostre vocabulari son: DIÀLEG, RESPECTE, PROCÉS i CREURE EN ELS ALUMNES. Per 
això, es necessiten unes disposicions personals específiques: 

 Capacitat d’educar en valors a través de la pròpia actitud. La relació 
professor/alumne és tan estreta i propera que els alumnes capten el moment vital 
de cada professor, la veracitat de les seves posicions personals, de les seves 
paraules, de les seves actuacions. D’aquí la importància de la coherència personal. 

 Capacitat de suggerir amb cert convenciment, imposant-se sols en els moments 
crítics, quan s’atempta al Respecte cap a alguna persona del centre o de fora d’ell. 
Això implica una capacitat per al diàleg i una exigència combinada amb la flexibilitat. 

 Capacitat de sentir empatia. No solament amb l’alumne, sinó amb el fons de cada 
situació que ell viu. En aquest sentit, han de ser persones que CREGUIN que 
l’alumne POT CANVIAR.  

 Capacitat de reflexionar els fets que van succeint. No ens podem quedar en  
“l’exterioritat” dels successos, sinó que s’han de comprendre des de dins.  

 Capacitat de treballar en equip i de sentir-se integrat en el claustre de professors. 
És imprescindible experimentar que el grup recolza i sosté activament a cada 
membre, especialment en els moments de frustració i d’impotència.  

 Capacitat psicològica d’aguantar les pressions que es deriven del contacte amb 
persones danyades i amb realitats dures.  
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El 9 de juny la parròquia del Carme del barri del 
Raval de Barcelona a acollir l'acte institucional de 
celebració, amb una actuació de l'Escolania de 
Montserrat.  
 

 

La festa dels 20 anys : imatges 
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XI CAPÍTULO GENERAL DOMINICAS DE LA ENSEÑANZA DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN 

Artieda (Navarra) - Julio 2016 
 

 

 El próximo día 10 de julio, la 
Congregación Dominicas de la 
Enseñanza de la Inmaculada Concepción 
comenzaremos en Artieda (Navarra) el XI 
Capítulo General. El lema de este 
Capítulo es “Ve y Predica”. 

Un Capítulo que está iluminado y 
viene acompañado de dos celebraciones 
importantes que estamos viviendo este 
año en la Iglesia y en la Orden: El Jubileo 
de la Misericordia y el Jubileo 
Dominicano. Dos acontecimientos que 
nos recuerdan que estamos llamadas a 
Recrear nuestro ser Predicadoras de la 
Gracia y de la Compasión. 

Este Capítulo General será un espacio de encuentro donde participaremos 25 
hermanas representantes de la Congregación presentes en Bolivia, Ecuador, Mozambique 
y España. Será un tiempo de Gracia, de reflexión, de oración, de trabajo, de discernimiento 
para revisar, confrontar, animar, impulsar…… la vivencia de nuestro carisma y, desde la fe 
en Cristo y como Domingo de Guzmán, inspiradas por la Palabra de Dios y desde una 
mirada contemplativa a los “gritos” de la Humanidad, de la Tierra y de nuestra realidad, dar 
vida y sentirnos urgidas a amar con ternura, practicar la justicia y caminar humildemente 
con el Señor.  

Dentro de este Capítulo elegiremos la Priora General y Consejo para el próximo 
cuatrienio 2016-2020. 

También contaremos con la presencia de un grupo de laicos de la Congregación 
que, durante unos días, participarán activamente en la reflexión conjunta sobre el Carisma 
y la Misión Compartida. 

 El Capítulo General dará comienzo el domingo 10 de julio, por la tarde, en la 
Parroquia de San Esteban, de los dominicos, en Gorráiz (Navarra), con la celebración de 
la Eucaristía de Apertura. 

Queremos que este momento sea un fuerte impulso en nuestro caminar como 
Congregación dentro de la Iglesia, de la Orden y del mundo, que nos ayude a dar ese 
nuevo rostro a la Congregación donde, hermanas y laicos, sigamos respondiendo con 
valentía y creatividad a la llamada que el Espíritu sigue haciéndonos: “Id y Predicad” la 
Buena Noticia de la presencia de Jesús en nuestro mundo sufriente, recreando el 
Carisma Dominicano.  

Como Santo Domingo, queremos seguir vislumbrando el futuro con realismo, 
audacia y esperanza con el fin de seguir predicando el Reino de Dios en las fronteras y 
periferias, dejándonos desinstalar, convirtiendo nuestros corazones y nuestras mentes, 
ampliando el espacio de nuestra tienda y tejiendo incansablemente una espiritualidad de 
comunión que genere esperanza y vida para la Humanidad y para toda la Creación. 

XI Capítol general de les Dominiques de l’Ensenyament 
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"El que ha dit el Papa sobre la 
definició de 'genocidi' aplicada als 
patiments dels cristians a l'Orient 
Mitjà és bell i útil, ja que ens porta 
de nou a la realitat i ens ajuda a no 
perdre la visió cristiana de 
l'experiència del martiri, que 
acompanya tot el camí de 
l'Església en aquest món". Amb 
aquestes paraules, l'arquebisbe 
sirià Jacques Behnan Hindo confirma la saviesa de les opinions expressades pel papa 
Francesc el dia 18 de juny, durant la seva trobada amb els estudiants del Col·legi 
universitari Vila Nazareth. 
 

FIDES 2, 28 juny 16 | Recollit per flama.info 
 

"No m'agrada, vull que quedi clar, –havia dit en aquesta ocasió el Bisbe de Roma– quan 
alguns es refereixen al que succeeix amb els cristians a l'Orient Mitjà com genocidi". 
Francesc havia assegurat que es fa un "reduccionisme sociològic" quan s'utilitza la 
categoria de genocidi per indicar "el que és un misteri de la fe, un martiri", i es fan 
campanyes per definir com a "genocidi" l'experiència de la persecució, "que porta els 
cristians a la plenitud de la seva fe". Per a l'arquebisbe Hindo, la definició de genocidi no 
s'aplica als patiments dels cristians, ni tan sols en el pla històric-efectiu, "perquè hi ha molts 
més musulmans, o sunnites, que són assassinats per apòstates a les mans dels gihadistes 
fanàtics". 
"Però sobretot –destaca l'arquebisbe sirià parlant amb l'Agència Fides– les campanyes i 
les mobilitzacions també polítiques per fer que es reconeguin com a genocidi les tragèdies 
que afecten els cristians, representen una forma de secularització, i acaben per dissipar 
en la consciència de molts la percepció pròpia del martiri, de la manera com sempre ha 
estat experimentat i reconegut en l'Església". "Els màrtirs participen en els sofriments de 
Crist, i Crist mateix els porta en els seus braços, en el moment del seu sofriment, com va 
ser el cas de les grans persecucions dels primers temps", afegeix. 
En alguns casos, les autodenominades "milícies cristianes" que actuen a Síria i al nord de 
l'Iraq es proposen assolir en poc temps finançaments i subministraments militars de mans 
del Congrés dels Estats Units. Aquests préstecs –han assenyalat els mitjans dels EUA– 
representen un efecte concret de la declaració realitzada pel mateix Congrés dels Estats 
Units en la qual ha qualificat de "genocidi" la violència soferta pels cristians a mans de 
l'Estat Islàmic (Daesh). 
"Precisament aquest possible desenvolupament –subratlla en aquest sentit l'arquebisbe 
Jacques Behnan Hindo– confirma el caràcter instrumental i els efectes negatius de certes 
campanyes que s'utilitzen com a justificació per a la creació de les anomenades milícies 
cristianes. D'aquesta manera, fins i tot el cristianisme és reduït a ideologia de guerra, 
utilitzada per grups tribals, mentre que els cristians, en el curs de la història, i malgrat les 
moltes contradiccions, sempre han reconegut que s'ha de deixar en mans de les 
institucions estatals i civils l'ús de la força per defensar el poble, començant pels més 
febles". Per això, afegeix Hindo, "les paraules del Papa sobre aquests punts són una ajuda 
per tornar a la veritable naturalesa del cristianisme, alliberant-nos de totes les seves 
reduccions ideològiques". 
 

Arquebisbe sirià: "El Papa té raó, la definició de 'genocidi' és 

enganyosa aplicada als patiments dels cristians a l'Orient Mitjà" 
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Circulo per les autovies i les autopistes catalanes. Hi veig un cartell electrònic que anuncia:  
 

«Objectiu: cap víctima.» Més 
endavant, el següent indica el 
nombre de morts i de ferits greus 
a la carretera que s’ha produït a 
partir d’una data concreta. Una 
manera dramàtica de cridar 
l’atenció per extremar la 
prudència. Es pretén evitar els 
accidents a través de la 
prevenció. A ningú no se li acut 
pensar que s’obligui a tancar la 
carretera, en molts casos, àmplia 
i ben dissenyada. El problema és 
acostumar-s’hi. Al final, sembla 
normal pagar un peatge de vides 

humanes si volem circular per les xarxes viàries. No obstant això, la xifra d’accidents 
mortals no elimina l’objectiu que es busca. Cap víctima. Tant l’objectiu com el tractament 
responen a l’actualitat. Fa anys, una mort en carretera era tan dramàtica com ho és avui 
dia, però tota la resta era diferent: el ferm de la calçada, el disseny del traçat, el nombre de 
revolts, la pintura de les línies, la qualitat dels vehicles, la senyalització, etc. No existien 
radars tan perfectes, ni controls etílics, ni GPS, ni tacògrafs, ni helicòpters que detectin els 
detalls mínims. Els avenços tecnològics, que aporten molt, es poden convertir en riscos 
greus, com l’ús del mòbil. Un judici just requereix situar-se en el context. La mentalitat 
canvia cap a una major consciència del problema i un sentit més agut de la responsabilitat. 

S’acaba de publicar el «Protocol d’actuació 
entre els departaments de treball, afers socials i 
famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions 
de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit 
educatiu». També en aquests camps, com el 
corresponent a la direcció general de trànsit, 
l’objectiu és cap víctima. Si a les carreteres es 
posa en joc la vida humana, en els àmbits 
educatius, la dignitat i la maduresa dels menors 
d’edat. Aquestes ferides psicològiques, morals i 
espirituals, que tant de patiment causen a les 
persones, han de ser evitades sigui com sigui. La 
Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de l’infant, que va entrar en vigor el 1990, estableix un nou horitzó per regular-ne els drets, 
que abans no es reconeixien. La mentalitat, afortunadament, va canviant, tot i que a un 
ritme més lent del que és desitjable. La consciència en les persones que intervenen en 
l’educació, professor i alumnes inclosos, pot afavorir en gran mesura el desenvolupament 
de polítiques clares de prevenció. Els riscos continuen existint. No sempre és possible 
detectar els abusadors ni com vénen els alumnes quan arriben per primera vegada a un 
centre. N’hi ha que, malauradament, ja arriben amb un pes familiar a la motxilla. N’hi ha 
prou d’observar les estadístiques i els estudis. Si hi ha un problema, cal intervenir-hi 
decididament, però aquest protocol l’ha de facilitar sense buscar complicacions 
innecessàries. El temps dirà si és l’encertat. 

Lluís Serra Llansana 

Objectiu: cap víctima 
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Escric aquest article el dia de reflexió. M’envaeix un sentiment d’indignació i de tristesa, 
motivat pel contingut de les converses entre el ministre de l’Interior i el director de l’Oficina 
Antifrau. Ressonen dins meu frases com: «Els hem destrossat el sistema sanitari», «No en 
tinc cap, cap prova, cap, cap, però no m’estranyaria trobar que el mateix alcalde [Xavier 
Trias] hagi tocat els diners»... Posar vides humanes en perill és un preu a pagar sense 
problema per aconseguir els objectius. Enfonsar innocents sense proves, també. Allà van 
perpetrar la conspiració. Aquí, altres adversaris polítics es van aprofitar de la calúmnia, com 
la contrincant política de Trias. Malgrat les proves documentals de la seva innocència, va 
afirmar: «Si Trias s’ha sentit atacat, ho lamento», «tenim dret a fer crítiques polítiques», 
«volem expulsar la màfia de la nostra ciutat»... La perspectiva de Jesús és una altra. 

L’afany de poder està arrelat en els fons antropològics de la persona. La noblesa de les 
causes no eximeix d’experimentar aquesta temptació. Jaume i Joan, fills de Zebedeu, 
seguidors de Jesús, lluiten per asseure’s a les cadires del poder. Un, a l’esquerra; l’altre, a 

la dreta. Així, entre tots dos, 
cobreixen tot l’arc parlamentari. Per 
iniciativa pròpia (evangeli segons 
Marc), o de la seva mare (evangeli 
de Mateu) la petició arriba nítida a 
Jesús. La hi presenten amb 
convicció. Enfront del repte del 
mestre responen sense immutar-
se: «Podem.» A partir d’aquí, es 
produeixen dues reaccions. 

La primera correspon als altres 
apòstols: «Quan els altres deu ho 
sentiren, es van indignar contra 
Jaume i Joan.» L’ambició personal 
fragmenta el grup perquè es 
busquen objectius individualistes 
ignorant els interessos dels altres. 
Fins i tot dins del grup de Jesús hi 
ha indignats. 

La segona concerneix Jesús. La seva intervenció, clara i pedagògica, proposa un model 
de comunitat que no es basa en l’afany de poder. L’exemple que utilitza no pot ser més 
explícit: «Ja sabeu que els qui figuren com a governants de les nacions les dominen com 
si en fossin amos, i que els grans personatges les mantenen sota el seu poder» (Mc 10,42). 
La seva denúncia és directa. Reflecteix el comportament habitual dels governants que es 
creuen els amos de la gent. Utilitzen a plaer els recursos públics per aconseguir prebendes 
i defensar els seus interessos de partit. Els grans personatges (món financer, mediàtic, 
empresarial, funcionarial, lobbies...) oprimeixen amb el seu poder. El poble, sempre 
sotmès, té poc marge de maniobra perquè està desprovist de la seva pròpia dignitat, 
manipulat pels mitjans que utilitzen els poderosos. L’alternativa de Jesús no consisteix a 
crear un partit nou, sinó a proposar una mentalitat nova: «Qui vulgui ser important enmig 
vostre, que es faci el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, que es faci el vostre esclau.» 
El poder posa les persones al seu servei, i les converteix en peons que són sacrificats 
sense escrúpols. En l’alternativa de Jesús, la persona està al centre. 

 
Lluís Serra Llansana 

Alternativa de Jesús al poder 
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Dll, 6/06/2016 per Francesc Romeu 
 

Durant sis setmanes la cadena de televisió 'Cuatro' ha fet un programa, 
tots els diumenges al vespre, en un format de “reality show”, 
titulat 'Quiero ser monja', on, amb el beneplàcit de tres congregacions 
religioses femenines, un grup de cinc noies afrontaven el repte de plantejar-se, 
públicament i davant de les càmeres, la seva vocació religiosa. 

No cal dir que l’orientació d’un programa d’aquesta mena ha generat tota mena 
d’opinions, dins i fora dels cercles creients i de les comunitats religioses. Amb tot, he de 
dir que, el que a primera vista em semblava un atreviment i una banalització de la 
intimitat en la decisió interior d’unes noies i de l’intrusisme en la vida d’unes comunitats 
religioses, després s’ha acabat convertint en una gran oportunitat perquè una audiència 
d’un milió de persones hagi pogut conèixer la predisposició i els bons sentiments d’unes 
noies i els bons principis que regeixen la vida religiosa de tres comunitats de monges: 
les Missioneres del Santíssim Sagrament, les Filles de Santa Maria de Leuca i les 
Justinianes. 

Tres comunitats religioses diferents i tres realitats diverses: monges de vida activa, 
monges de clausura i monges de missions. I així, les cinc noies: Fernanda, Juleysi, 
Paloma i les germanes Janet i Jaqui, han pogut progressar en el seu discerniment seriós 
de la seva vocació religiosa davant dels televisors i les tres comunitats de monges han 
pogut també entrar en el menjador de moltes cases en uns moments en els quals, per 
una profunda i greu secularització de la nostra societat, la vida religiosa ha quedat ja 
apartada i al marge de la realitat social i ha esdevingut una desconeguda. 

Si, al principi, em vaig escandalitzar una mica pel drama que van representar les cinc 
candidates quan el primer diumenge van haver d’abandonar el seu telèfon mòbil i entrar 
en una comunitat religiosa amb les mans a la butxaca, com també pel fet de veure que 
una candidata, la Juleysi, tenia el seu promès que l’esperava a fora, l’Alberto, i que per 
tant tenia molt poques possibilitats de prosperar en la vida religiosa; també he de dir 
que cap al final m’he reconciliat amb aquest format de “reality show” i he pensat que en 

'Quiero ser monja' 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/users/fromeu


  
 

    21 | 38 

un horari de màxima audiència, de “prime time”, ha estat positiu poder mostrar el que 
és la fe cristiana i el que representa viure-la d’una manera més compromesa dins d’una 
comunitat. 

La realitat que s’ha presentat no ha estat fictícia perquè no s’ha fet un teatre, ni els 
personatges eren uns actors, ni tampoc hi havia un compromís econòmic, sinó que es 
tractava de presentar uns fets i unes situacions reals; per això també els resultats són 

positius: una de les noies, la 
Fernanda, començarà al 
setembre el seu aspirantat 
amb les Missioneres del 
Santíssim Sagrament i 
reconeix que l’experiència 
que ha viscut li ha estat 
positiva per prendre amb més 
seguretat aquesta decisió que 
ella es planteja que sigui per a 
tota la seva vida. 

La Fernanda és una noia 
d’origen xilè, de 24 anys, que 
va venir a viure a Mallorca 

amb 14 anys i amb els seus pares i germans, i que ara es traslladarà a Madrid per fer 
l’aspirantat amb les monges i després haurà d’anar a Mèxic a fer el prenoviciat i el 
noviciat. Durant aquests anys ha estudiat com a auxiliar d’infermeria i ha estat 
acompanyant un grup de catequesi de postcomunió. 

I el fet que el treball de les monges s’hagi divulgat per la televisió també ha provocat 
que algunes noies ja s’hagin posat en contacte amb elles per interessar-se per aquestes 
comunitats, atès que s’hi 
senten identificades i demanen 
un acompanyament, com 
també el cas d’un matrimoni de 
metges que s’ha ofert per anar 
aquest estiu a la missió que les 
monges tenen a Bella Vista. 

Si, com diuen les 
estadístiques, només hi ha un 
1% dels nois i noies, amb edats 
compreses entre els 15 i els 24 
anys, que es plantegin “sovint” 
d’escollir la vocació religiosa 
com a una opció de vida, al 
costat d’un 5% que s’ho han 
platejat “alguna vegada”, potser és bo que les comunitats religioses es plategin molt 
seriosament fer accions d’aquesta mena, és a dir, jornades de portes obertes.  

No crec que tot s’hagi de presentar tan directament com una plataforma vocacional amb 
un desig quasi boig per aconseguir nous adeptes sinó que simplement es tracta de 
plantejar-se el fet de donar-se a conèixer molt més en una societat on la vida religiosa 
ja només ens arriba per la televisió i moltes vegades amb experiències molt llunyanes 
o d’altres religions. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/pensa-tho-be/quiero-ser-monja-206329 
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Toni Comín, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya  
 
Carme Munté | Catalunya Cristiana, 3 de juliol de 2016 

Foto.- Agustí Codinach 

Toni Comín amb la religiosa teresiana M. Victòria Molins, el 14 de juny. 

 
El conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Toni Comín, va assistir el dimarts 14 
de juny a la Nit 2016 de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. En la seva intervenció, el 
conseller va rememorar la seva època de tertulià a Ràdio Estel i va citar Mateu 25, 
«perquè no pot haver-hi fe sense compromís amb la justícia social». Actualment, des de 
la vessant de conseller de la Salut, segueix fidel al llegat que li va deixar el seu pare, 
Alfons Carles Comín, d’una política al servei de la justícia social i, per tant, del dret 
universal a la Salut.  
 
Quins són els records que conserva de la seva època de tertulià a Ràdio Estel? 
Vaig estar força anys fent de tertulià als vespres a l’espai que presentaba i dirigia el 
periodista Emili Pacheco. Persones de diferents opcions ideològiques comentàvem 
l’actualitat política del dia, però ho fèiem amb una actitud de diàleg cordial. Vam fer una 
colla molt maca. Recordo aquells anys amb molt d’afecte. Era l’època en què anava amunt 
i avall corrent per arribar a l’hora. Ara, en canvi, com a conseller em porten als llocs i 
sempre arribo puntual [riu]. 
 
Recordant el seu pare, l’històric polític Alfons Carles Comín, ha citat Mateu 25. Per 
què? 
Perquè l’herència del meu pare és la d’un cristianisme socialment compromès. Sóc fill 
d’aquesta tradició, per això he volgut fer referència a Mateu 25. Aquesta part de l’Evangeli 
és la que expressa millor aquesta idea que no pot haver-hi fe sense compromís amb la 

 «Els cristians hem de ser els primers a reivindicar un estat plenament 
laic» 
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justícia social. I aquest compromís necessita un instrument que es diu política. «La política 
és la forma més alta de la caritat», deia Emmanuel Mounier. Seguir l’Evangeli de Jesús 
implica la praxi de la fraternitat, reconèixer l’altre com un germà i lluitar perquè tingui els 
mateixos drets i oportunitats. La felicitat no és mai individual, només és real quan és 
col·lectiva. 
 
Com porta a la pràctica aquest compromís des de la seva responsabilitat de 
conseller de Salut i amb tants temes sobre la taula: retallades, llistes d’espera…?  
Intento treballar per fer honor al dret a la salut. Fem una societat justa quan els drets 
socials estan garantits de veritat i només ho estan si tenim serveis públics de qualitat. 
L’objectiu és que tothom estigui igual de ben assistit, curat, tractat, amb independencia 
de la seva condició social i cultural. Tenim un sistema sanitari en aquest sentit molt 
universal, força equitatiu, però el que ens falta són més ingresos per a un millor 
finançament. És a dir, a Catalunya tenim un dels models sanitaris millors d’Europa, però 

està 
infrafinançat. 

Per això tenim 
llistes d’espera i 
els metges mal 
pagats, cosa 
que no ens 
agrada gens.  
 
I ara sense 
pressupost…  
T’enfades una 
mica quan fas 
la llista de les 
coses a les 
quals hauràs de 

renunciar a causa de la pròrroga pressupostària. El Departament de Salut hauríem tingut 
317 milions més si haguéssim pogut aprovar els pressupostos per al 2016. Amb tot, 
l’important és lluitar i seguir compromès amb aquest dret a la salut de tots els ciutadans, 
encara que no tinguis tots els ingressos que voldries. Si no podem reduir les llistes 
d’espera a la meitat, que era el compromís que havíem adquirit si s’aprovava el 
pressupost, farem tots els esforços per reduir-les ni que sigui un dia. És la manera de dir-
li a la gent que el nostre compromís amb el seu dret a la salut és insubornable, 
innegociable i indiscutible. 
 
En la seva intervenció a la Nit de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel vostè també ha 
defensat la presencia pública de l’Església. Com hem d’entendre aquesta 
presència? 
Hi ha dos canvis a fer. Primer, hem de tenir clar que l’evangelització no es fa des del 
poder, sinó des del testimoni. Per tant, els cristians hem de ser els primers a reivindicar 
un estat plenament laic i aconfessional. Avui mires les bases jurídiques de l’Estat 
espanyol, i per tant Catalunya com a part de l’Estat espanyol, i no tenim una 
aconfessionalitat prou plena, pura i perfecta. Al mateix temps hem de reivindicar la 
presència pública de l’Església, però la presència no a través de les institucions públiques 
estatals, sinó a través de la societat civil. Ens oblidem massa vegades que l’espai públic 
té dues parts: una és l’estatal, o sigui l’administració, i l’altra és la societat civil. El gran 
espai de la societat civil és l’espai públic en el qual els cristians tenim el deure de participar 
i expressar-nos públicament. 
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VIAJE APOSTÓLICO DEL SANTO PADRE FRANCISCO EN POLONIA 

CON OCASIÓN DE LA XXXI JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

(27-31 DE JULIO DE 2016) 

 

Miércoles 27 de julio de 2016 

14.00 Salida del aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Cracovia   

16.00 Llegada al aeropuerto internacional “San Juan Pablo II” de Cracovia-Balice   

  Ceremonia de acogida en la zona militar del aeropuerto internacional de 
Cracovia-Balice 

  

17.00 Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático 
en el patio de honor del Castillo de Wawel  

  

17.40 Visita de cortesía al Presidente de la República en el Salón de los Pájaros 
del Castillo de Wawel 

  

18.30 Encuentro con los obispos polacos en la Catedral de Cracovia   

     Jueves 28 de julio de 2016 

07.40 Traslado al aeropuerto de Cracovia-Balice   

  Parada en el Convento de las Hermanas de la Presentación   

08.30 Traslado en helicóptero a Częstochowa   

09.45 Llegada al Monasterio de Jasna Gora y oración en la Capilla de la Virgen 
Negra 

  

XXXI Jornada Mundial de la Joventut 
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10.30 Santa Misa con ocasión del 1050° aniversario del Bautismo de Polonia, en la 
zona del Santuario, en Częstochowa 

  

12.45 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Cracovia-Balice   

17.30 Ceremonia de acogida de los jóvenes en el Parque Jordan, en Błonia, 
Cracovia 

  

     Viernes 29 de julio de 2016 

08.45 Traslado en helicóptero a Oswięcim   

09.30 Visita a Auschwitz   

10.30 Visita al Campo de Birkenau   

11.30 Traslado en helicóptero al aeropuerto de Cracovia-Balice   

16.30 Visita al Hospital Pediátrico Universitario (UCH) de Prokocim, Cracovia   

18.00 Vía Crucis con los jóvenes en el Parque Jordan de Błonia, Cracovia   

     

     Sábado 30 de julio de 2016 

08.30 Visita al Santuario de la Divina Misericordia, en Cracovia   

09.00 Paso de la Puerta de la Divina Misericordia   

09.15 Rito de la Reconciliación de algunos jóvenes en el Santuario de la Divina 
Misericordia 

  

10.30 Santa Misa con sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y 
seminaristas polacos en el Santuario de San Juan Pablo II de Cracovia 

  

12.45 Almuerzo con los jóvenes en el arzobispado   

19.00 Llegada al Campus Misericordiae y paso de la Puerta Santa con algunos 
jóvenes 

  

19.30 Vigilia de oración con los jóvenes en el Campus Misericordiae   

Domingo 31 de julio de 2016 

10.00 Santa Misa para la Jornada Mundial de la Juventud en el Campus 
Misericordiae 

  

  Ángelus   

17.00 Encuentro con los voluntarios de la JMJ y con el Comité organizador y 
benefactores en la Tauron Arena de Cracovia 

  

18.15 Ceremonia de despedida en el aeropuerto de Cracovia-Balice   

18.30 Salida en avión hacia Roma/Ciampino   

20.25 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino   



  
 

    26 | 38 

 

 

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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El Grup Sant Pere Claver (www.santpereclaver.org) és un conjunt d’entitats amb gairebé 
70 anys d’història que va iniciar la seva activitat al Poble Sec de Barcelona gràcies al 
compromís del jesuïta Lluis Artigues qui va iniciar un petit dispensari mèdic per atendre les 
persones més 
necessitades a 
l’entorn de la 
muntanya de 
Montjuic. Des 
d’aleshores la 
institució ha anat 
adaptant la seva 
actuació i cartera 
de serveis 
sempre coherent 
a aquella missió 
fundacional 
d’atendre i estar 
al costat de les 
necessitats 
sanitàries dels 
col·lectius més 
vulnerables de la nostra societat. Al enllaç web trobareu l’enllaç a la nostra Memòria anual 
com els membres del nostre Patronat. 
  
Actualment la fundació atén prioritàriament persones amb problemes de salut mental, 
l’àmbit de la discapacitat intel·lectual i amb una especial atenció a la Infància en risc. 
Malhauradament i degut als estralls de la crisi econòmica d’aquests últims anys, i les 
desigualtats socioeconòmiques creixents, les necessitats en Salut Mental per a la infància 
més vulnerable han augmentat, són creixents i ens correspon atendre nous reptes en 
col·laboració amb l’administració pública.  
  
Recentment la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) ens ha 
encarregat la gestió d’un nou recurs per adolescents tutelats per l’administració i que tenen 
en els seus centres residencials (CRAE’s) però que donades les seves necessitats en salut 
mental el CRAE no resulta el recurs més adient. L’objectiu és doncs posar en marxa un 
equipament residencial i amb un enfoc terapèutic on poder atendre aquesta infants des 
d’un l’abordatge bio-psico i social i és en aquest sentit que es pensa en un recurs no gaire 
gran d’aproximadament 15-20 habitacions, ubicat a la ciutat de Barcelona o àrea 
metropolitana. 
  
Des de la fundació ens adrecem a la Unió de Religiosos de Catalunya, confiant que ens 
podreu ajudar a identificar un espai on poder realitzar aquest nou projecte. En aquest sentit 
qualsevol possibilitat que poguéssiu considerar seria ben rebuda per nosaltres i de gran 
utilitat. 
  
Per contactar en cas de tenir algun suggeriment o proposta: 
  
Carles Descalzi Farreres, gerent del Grup Sant Pere Claver  
Tel. 93 442 88 29 | Fax. 93 329 76 36 | www.santpereclaver.org  
cdescalzi@fhspereclaver.org 

Una crida: espais per a un nou projecte 

http://www.santpereclaver.org/
tel:93%20442%2088%2029
tel:93%20329%2076%2036
http://www.santpereclaver.org/
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 CONÈIXER EL LLIBRE DELS EXERCICIS 
 

A Manresa, en el lloc on van ser viscuts per 
Sant Ignasi. 

EIDES (Cristianisme i Justícia) i la Cova de Sant 
Ignasi ofereixen cada tres anys un “seminari 
d’iniciació” en tres períodes, adreçat a persones 
que volen estudiar el llibre dels Exercicis per 
preparar-se a acompanyar les diverses 
modalitats d’Exercicis i/o aprofundir la seva 
pròpia experiència de l’espiritualitat ignasiana. 
(Es requereix haver-los practicat alguna 
vegada).  
 

Professors 

Pere Borràs, sj, Carles Marcet, sj, David Guindulain, sj, Anna Pitarch, Josep Rambla, sj i 
Francesc Riera, sj 

Metodologia 

Lectura del llibre de la primera a la darrera pàgina. Dues o tres classes al dia, pregària, 
estudi personal, treball en grups petits i en assemblea.  

Amb l’estil ignasià de “sentir i gustar internament”. Prestant especial atenció als diversos 
“llocs sants” manresans on quallà l’experiència dels Exercicis. 

Tres períodes 

 28 (19 h) d’octubre a 1 (19 h) de novembre 2016  
 26 (19 h) a 31 (10 h) de desembre 2016 
 07 (19 h) a 12 (10 h) d’abril 2017  
 
És necessari assistir a totes les sessions. 

Durant els períodes intermedis caldrà fer algun treball a casa.  

El Seminari s’impartirà en castellà. 

Interessats 

Sol·liciteu matrícula i condicions a:  

info@covamanresa.cat 

+34 938 720 422 
EIDES (Cristianisme i Justícia) – R. de Llúria 13 – 08010 Barcelona 

www.cristianismeijusticia.net 

COVA SANT IGNASI – Camí de la Cova, 17 – 08242 Manresa www.covamanresa.cat 
 

Actes, cursos, activitats… 
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INTRODUCCIÓ SOBRE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A CATALUNYA 

 

Curs d’introducció sobre la diversitat religiosa a Catalunya 
El context religiós de Catalunya ha experimentat canvis importants, al llarg dels darrers 
decennis, causats fonamentalment pels fenòmens migratoris i pels processos de 
globalització. En aquest sentit, destaca l’increment que ha experimentat la diversitat 
religiosa, que s’ha traduït en un augment del nombre de confessions presents a Catalunya 
i dels seus centres de culte. 
Aquest curs introductori permetrà conèixer una aproximació a la realitat religiosa de 
Catalunya en l’actualitat, quines són les principals característiques de les confessions que 
hi estan establertes, el marc legal que regula la llibertat religiosa i les actuacions que les 
diverses administracions estan duent a terme. 
Adreçat a professionals de l’àmbit social, prioritàriament educadors i educadores socials 
Durada: 15 hores 
Dates i horari: 11, 12 i 13 de juliol de 10 a 14h 
Lloc de realització: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya. C/ Aragó, 141-
143, 4a planta, 08015 Barcelona 
Inscripcions fins el 27 de juny: http://www.ceesc.cat/2014-10-29-18-22-22/curs-
formacio/diversitat-religiosa/individual-registration 
Per a qualsevol consulta: rosa.lopez@gencat.cat, 93 554 56 74. 

  

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. 
 
- 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/ 

http://audir.us11.list-manage.com/track/click?u=5a0ccc5f3d9596ae6ae0e4c50&id=f722885be6&e=718dc9d261
http://audir.us11.list-manage.com/track/click?u=5a0ccc5f3d9596ae6ae0e4c50&id=f722885be6&e=718dc9d261
http://audir.us11.list-manage1.com/track/click?u=5a0ccc5f3d9596ae6ae0e4c50&id=37fac2b63f&e=718dc9d261
mailto:rosa.lopez@gencat.cat
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/
https://masterespiritualidadtranscultural.com/2016/05/11/7a-edicio-del-postgrau-dacompanyament-espiritual-2/
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CONCERTS EN CINC MONESTIRS CATALANS 

 
L'Associació d'Amics de les Misses Polifòniques organitza una 
sèrie de concerts en cinc monestirs catalans, entre ells 
Pedralbes i Poblet 
 

El cor Barcelona Ars Nova es presenta en concert a Catalunya, fora de la litúrgia, 
un cop consolidat el projecte de les Misses Polifòniques 

 
Aquest cicle de concerts, que porta per títol Música als monestirs, és molt habitual 

ja a d'altres països europeus, i tindrà lloc els dies 2, 3, 29, 30 i 31 de juliol 
 

Barcelona, 29 de juny de 2016. Catalunya 
consolida la celebració de concerts de 
música litúrgica en temples religiosos 
organitzant-ne un cicle en el marc d'alguns 
dels monestirs de més renom del nostre 
país. Com succeeix a d'altres països 
europeus, com Alemanya o Àustria, on les 
principals ciutats celebren concerts en 
aquests espais religiosos, Barcelona ha 
acollit els darrers anys aquesta experiència 
–a través de misses polifòniques-, que ara 
es consolida amb un cicle de cinc concerts, 
que porta per títol Música als monestirs, i 
que tindran lloc en el decurs del mes de 
juliol.  
 
Així, el proper 2 de juliol serà el Monestir 
de Sant Daniel de Girona; el 3 de juliol el 
Monestir de Pedralbes; el 29 de juliol el 
Monestir de Poblet; el 30 de juliol el 
Monestir de Santa Maria de Ripoll; i el 31 
de juliol l’antic Monestir de Sant Pere de les 
Puel·les (Barcelona) els que acolliran 
aquests concerts del cor Barcelona Ars 

Nova, un conjunt professional creat el 2012 dins el projecte de les Misses Polifòniques a 
Barcelona i format per solistes vocals que col·laboren habitualment en els millors cors de 
cambra europeus –Collegium Vocale Gent, Capella Reial de Catalunya...-. El cor Barcelona 
Ars Nova, que dirigeix Mireia Barrera (Premi Nacional de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 2014), s'ha convertit ja en un referent en aquest àmbit musical. 
 
El projecte de les Misses Polifòniques sorgeix l'any 2012 per iniciativa d'un grup 
d'intel·lectuals que organitzen a Barcelona una temporada d’audicions de música litúrgica 
interpretada en esglésies, i en el marc de les cerimònies per a les quals van ser creades, a 
la manera com es fa a diferents ciutats europees, expressant així la tradició religiosa que 
les va fer possibles. Com a factor diferencial respecte dels projectes que es realitzen a 
Europa, es va crear aquest conjunt professional d’alt nivell musical, i es van dedicar 
cadascuna de les misses a un compositor de les diferents escoles de la tradició europea, 
com per exemple, Claudio Monteverdi, Francisco Guerrero, Tomás Luis de Victoria, 
Giovanni Pierluigi de Palestrina i Johann Sebastian Bach. 
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L’Associació d’Amics de les Misses Polifòniques, que presideix Eusebi Díaz-Morera, arran 
del gran èxit de públic, que ha omplert les esglésies on s’han celebrat aquestes misses, ha 
programat aquests cinc concerts basats en la música que s’interpreta en aquestes 
eucaristies. El primer dels concerts, que 
tindrà lloc el proper dissabte 2 de juliol al 
Monestir de Sant Daniel de Girona, ja té 
exhaurides les localitats. Diumenge 3 de 
juliol, a les 20h, segon concert: al Monestir de 
Pedralbes. 
 
Mireia Barrera,  
directora del cor Barcelona Ars Nova 
 
La direcció de Barcelona Ars Nova és a 
càrrec de la Mireia Barrera. Ha estat directora 
titular del Coro Nacional de España, la 
Capella de Música de Santa Maria del Mar i, 
fins al desembre de 2005, va dirigir el Coro 
de la Orquesta Ciudad de Granada, del quan 
n’és fundadora. També ha estat directora 
convidada i ha col·laborat amb l’Orquesta 
Nacional de España, Orquestra de Cambra 
Nacional d’Andorra, l’Orquestra Barroca 
Catalana, l’Ensemble Residencias, el conjunt 
BCN216, el Cor de Cambra del Palau de la 
Música Catalana i el Coro de la RTVE. Des 
de 1993 és directora del Cor Madrigal de 
Barcelona. 
 
Va dirigir per primer cop el Coro Nacional de España la temporada 2004-2005, dins del 
cicle “Carta Blanca a Hans Werner Henze”, i des del setembre de 2005 fins al juny de 2010 
en va ser la seva director titular. Amb ells ha realitzat gires per tota Espanya, a més de per 
Alemanya, Romania, Àustria i els Estats Units. Va impulsar la creació del Ciclo Coral del 
Coro Nacional de España a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid. 
 
L’octubre de 2012 es va presentar a la Basílica dels Sants Just i Pastor al capdavant de 
Barcelona Ars Nova, ensemble vocal professional creat a Barcelona en el marc del projecte 
Misses Polifòniques. El 2014 se li va concedir el Premi Nacional de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La gira Música als monestirs del mes de juliol de Barcelona Ars Nova 
 
Dissabte 2 de juliol, 21h, al Monestir de Sant Daniel de Girona 
Diumenge 3 de juliol, 20h, al Monestir de Pedralbes de Barcelona 
Divendres 29 de juliol, 21.30h, al Monestir de Poblet 
Dissabte 30 de juliol, 22h, al Monestir de Santa Maria de Ripoll (inclòs dins el Festival de 
Música Antiga dels Pirineus, FEMAP) 
Diumenge 31 de juliol, 19h, a l’antic Monestir de Sant Pere de les Puel·les de Barcelona 
 
Repertori dels concerts del 2 i 3 de juliol 
 
Missa "Ave Maris Stella" de T. L. de Victoria (1548-1611) 
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--------------- 
"Alma Redemptoris Mater" de J. Ockeghem (1425-1497) 
"Magnus es tu, Domine" de J. Desprez (1450-1521) 
"Ave Maria" in annunciatione Beatae Mariae de G.P. da Palestrina (1525-1594) 
"Stabat Mater" a 8 veus de G. P. da Palestrina 
"Visus, tactus, gustus" de J. Cererols 
"Regina Caeli" de J. Cererols 
 
Repertori dels concerts del 29, 30 i 31 de juliol 
 
Vespres de la Mare de Déu 
"Deus in adjutorium" - gregorià 
Himne "Ave Maris Stella" de F. Guerrero 
Antífona gregoriana "Nigra sum sed formosa"  
“Duo seraphim clamabant" in festo Sancti Michaelis et Angelorum de T. L. de Victoria 
Antífona gregoriana "Jam hiems transiit" 
Salm 126 "Nisi Dominus" de T. L. de Victoria 
Antífona gregoriana "Maria Virgo assumpta est" 
Salm 116 "Laudate Dominum omnes gentes" de T. L. de Victoria 
"Ave Maria" de T. L. de Victoria  
Antífona gregoriana "Hodie egressa est virga de radice Jesse" 
"Magnificat" de C. Monteverdi  
"Regina caeli laetare" a 8 veus de T. L. de Victoria 
 
Barcelona Ars Nova 
 
Belén Barnaus**, Laia Cortés*, Eulàlia Fantova**, Mariona Llobera, Queralt Sales, cantus 
Josep Benet, Aniol Botines, Ariel Hernández*, Albert Riera**, altus 
Lambert Climent, David Hdez.**, Carlos Javier Méndez*, José Pizarro-Alonso**, César 
Polo*, tenor,  
Tomàs Maxé, Josep-Ramon Olivé**, Jordi Ricart, Xavier Rodríguez Morera*, bassus 
Alfonso Barreno, baixó 
Dani Espasa*, orgue 
David Malet**, orgue 
Mireia Barrera, direcció 
* primer període (2 i 3 de juliol) / ** segon període (29, 30 i 31 de juliol) 

 
LA RENOVACIÓ ECLESIAL DEL PAPA FRANCESC: MISERICÒRDIA, 
ECOLOGIA I FAMÍLIA 
 

El renovat impuls que el papa Francesc està donant a l’Església 
catòlica és ja una realitat incontestable. Estem en plena 
celebració de l’any Jubilar en què Francesc ha posat la 
Misericòrdia com a centre de l’activitat evangelitzadora de 
l’Església. D’altra banda en breu espai de temps han aparegut 
l’Encíclica Laudato Si’ (2015) sobre l’ecologia i l’Exhortació 
postsinodal Amoris Laetitia (2016) tot recollint les resolucions 
dels dos Sínodes celebrats sobre la situació de la família avui i 
els reptes pastorals que planteja. 
Un equip de professors de la Facultat de Teologia de Catalunya 
proposa en un curs intensiu –que tindrà lloc els dies 30 de juny 
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i 1 i 2 de juliol- una presentació i una anàlisi del ric magisteri del papa Bergoglio en aquestes 
tres temàtiques interrelacionades: misericòrdia, ecologia i família. 
L’oferta es complementa amb dues taules 
 
MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

www.benedictinessantperepuelles.cat 

EXERCICIS ESPIRITUALS 
 

 
 
 
 
 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Papa Francesc 

114 
Títol Viatge apostòlic del papa Francesc a Armènia (245-26 

juny 2016) 

Font  www.vatica.va  

Data 24-26 de juny de 2016 

Publicat 30 de juny de 2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Servei de documentació: “Viatge apostólic del Papa a Armènia” 
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Fa temps que en alguns municipis s’ha obert un debat sobre el so de les campanes. Uns 
diuen que els tocs molesten els veïns i que contaminen acústicament. Altres defensen la 
seva presència mil·lenària afirmant què són un element del patrimoni cultural. “Signes dels 
temps” visita el campanar d’Esparreguera i parla de l’associació Tocs i Campanes del 
bisbat de Sant Feliu de Llobregat. Són un grup de persones que comparteixen 
coneixements i experiències sobre aquest instrument. 
 
Altres temes: 
- 20 anys de l’Escola Cintra. Entrevista a Josep Sanromà, claretià i president de la 
junta i Luis Pérez, professor voluntari. 
- Jornada Mundial de la Joventut 2016. Conversa amb el delegat de Joventut del bisbat de 
Terrassa, Xavier Farrés, i les joves Mariona Niubó i Clara Cameron. 
 

Data: 3 de juliol de 2016 
Horari d’emissió: 10,15 - TV3, diumenge. 
www.tv3.cat/signesdelstemps 
 
 

 
 

 

   SETEMBRE | 2016  
11 dg Diada  

15 dj URC - Junta directiva (9-19h) a Sant Pere de les Puel·les  

24 ds Festa de la Mercè  

27 dm URC – Junta directiva ampliada  

   OCTUBRE | 2016  

3 dl CEVRE - Formació inicial   

4 dm URC - Junta directiva  

8 ds Jornada de Formació Permanent  

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Signes dels Temps: « Les campanes » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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10 dl CEVRE - Formació inicial   

12 dc Mare de Déu del Pilar  

17 dl CEVRE - Formació inicial   

20 dj URC assemblea general  

24 dl CEVRE - Formació inicial   

31 dl CEVRE - Formació inicial   

   NOVEMBRE | 2016  

1 dm Tots Sants  

5 ds Jornada de Formació Permanent  

7 dl CEVRE - Formació inicial   

8 dm URC - Junta directiva  

12 ds 
Grup Sant Jordi 
Jornada de Religioses en barris obrers i ambients populars  

14 dl CEVRE - Formació inicial   

15 dm CONFER: assemblea general | Madrid  

16 dc CONFER: assemblea general | Madrid  

17 dj CONFER: assemblea general | Madrid  

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia  

21 dl CEVRE - Formació inicial   

24 dj 126 Reunió d’Abats i Provincials (RAP) a Poblet  

27 dg Inici del temps d’Advent  

28 dl CEVRE - Formació inicial   

   DESEMBRE | 2016  

6 dm Festa Constitució  

8 dj Festa Immaculada  

12 dl CEVRE - Formació inicial   

13 dm URC - Junta directiva  

19 dl CEVRE - Formació inicial   

25 dg Nadal  

26 dl Sant Esteve  

   GENER | 2017  

1 dg  Any Nou  

2 dl  Festiu GC  

6 dv Epifania  

9 dl CEVRE - Formació inicial  

10 dm URC - Junta directiva  

16 dl CEVRE - Formació inicial  

18 dc Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

23 dl CEVRE - Formació inicial  

30 dl CEVRE - Formació inicial  

   FEBRER | 2017  

2 dj Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

6 dl CEVRE - Formació inicial  

7 dm URC - Junta directiva  

11 ds Jornada de Formació Permanent  

13 dl CEVRE - Formació inicial  

20 dl CEVRE - Formació inicial  

27 dl CEVRE - Formació inicial  

   MARÇ | 2017  

1 dc  Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

6 dl CEVRE - Formació inicial  
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RAP (pendent la segona reunió) - Anawim, reunió de Superiores majors - Sessions de reflexió i estudi - 
Exercicis espirituals (juliol i agost o setembre) - Delegats episcopals de VC – SIRBIR – Jornada de Pastoral 
Juvenil Vocacional – Reunió de delegats permanents – Jornades de Formadors – Cine – Jornada de 
Comunicació. 
 
 
 
 
 

 

7 dm URC - Junta directiva  

13 dl CEVRE - Formació inicial  

16 dj URC assemblea general  

20 dl CEVRE - Formació inicial  

25 ds Jornada de Formació Permanent  

27 dl CEVRE - Formació inicial  

   ABRIL  | 2017  

3 dl CEVRE - Formació inicial  

4 dm URC - Junta directiva  

9 dg Diumenge de Rams  

13 dj Dijous Sant  

14 dv Divendres Sant  

16 dg Diumenge de Pasqua  

17 dl Dilluns de Pasqua  

24 dl CEVRE - Formació inicial  

   MAIG  | 2017  

1 dl  Festa del Treball  

2 dm  URC - Junta directiva  

6  ds CONFER: Reunió de Regionals i Diocesanes  

8 dl CEVRE - Formació inicial  

15 dl CEVRE - Formació inicial  

22 dl CEVRE - Formació inicial  

29 dl CEVRE - Formació inicial  

   JUNY  | 2017  

4 dg Pentecosta  

5 dl CEVRE - Formació inicial  

11 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

12 dl CEVRE - Formació inicial  

13 dm URC- Junta directiva   

19 dl CEVRE - Formació inicial  

23 dv Sagrat Cor de Jesús  

24 ds Sant Joan  

   JULIOL  | 2017  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

   AGOST  | 2017  

  Exercicis espirituals a Montserrat  
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
Telèfon 933 024 367  
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: urc.info@gmail.com  

http://www.urc.cat 
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