
  
 

 

 

 
 
 
 

La Mare de Déu dels Dolors 

Barcelona, 15 de setembre de 2016                                                                             ANY IX. núm.        

« Avui, a l'Església, hi ha més màrtirs cristians que en els primers temps » 

El sofriment, les 
injustícies, les 
victimes, els 
exclosos…  están a 
tot arreu. 
La piètat és una 
actitud que reflecteix 
la misericordia, la 
proximitat amb les 
persones que 
pateixen, davant de 
les quals no podem 
restar indiferents.  
Maria acull les 
persones sofrents. La 
seva actitud esdevé 
un estímul per 
apropar-nos a qui 
pateix i acollir-lo 
amb amor i 
tendresa. 
La festa litúrgica 
d’avui ens ho 
recorda. 
 

El papa Francesc, diu a la missa pel sacerdot francès assassinat per l'Estat Islàmic: 
"Avui, a l'Església, hi ha més màrtirs cristians que en els primers temps" 
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La missionera Isabel Solà, assassinada a Haití, va muntar 
nombrosos projectes humanitaris 

Un llegat a Haití 
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CARINA FARRERAS 
Barcelona | textos i fotos: La Vanguardia, 11 de setembre de 2016 

 
Les cendres d’Isabel Solà (Barcelona, 
1965), assassinada el 2 de setembre a 
Haití, ja estan escampades sobre la 
terra que la va veure arribar fa set 
anys, un abans que un sisme trenqués 
el país amb la força d’una magnitud 7,7 
de l’escala Richter i el sumís en el 
desemparament. El funeral esvafer 
dijous passat a Port-au-Prince, amb 
l’assistència dels seus quatre 
germans; les seves amigues, Maite 
Valls i María Viader, i els superiors de 
la congregació, així com la comunitat 
religiosa que viu a Haití. També hi van 
anar per acomiadar la “monja dels 
peus” els seus esguerrats els alumnes 
de l’escola de formació professional i 
els mestres rurals als quals els va 
rehabilitar les escoles, i els pacients 
del dispensari que va construir 
després del terratrèmol. 
 
Port-au-Prince va esdevenir 
l’epicentre del dolor, però la tristesa es 
va estendre per rèpliques. Va arribar a 
tota la comunitat religiosa catòlica, 
com va explicar el papa Francesc 
diumenge passat. Però va incidir 

especialment a Guinea Equatorial, la primera missió de la monja, que va durar 14 anys. Es 
va fer un acte senzill al qual van asistir mestres i alumnes que havien estat sota la seva 
dirección a Ebibeyin. Els joves van cantar i van muntar un collage de flors de paper amb 
una frase: “Isa, gràcies per la teva vida”. 
 
I, naturalment, el sotrac va arribar en una alta escala a Barcelona, la seva ciutat d’origen. 
Dimarts passat els amics i la família van omplir de gom a gom la capella de l’escola Jesús-
Maria de Sant Gervasi, l’edifici que la va veure créixer com a alumna i que va acollir la 
cerimònia de la seva consagració com a monja, el lloc en el qual es va refermar la confiança 
en la seva vocació amb lemes escrits amb lletres bomba des de colors, penjats a les parets 
que envolten el claustre: “Somriu, Déu t’estima”. La congregació de Jesús-Maria, 1.200 
religioses de les quals 68 són missioneres, va organitzar un comiat ben maco. 
 
Burgesia catalana i desheretats formaven un exèrcit particular a favor dels seus propòsits 
humanitaris. La presència de la missionera era, segons descriuen, com un vent fresc d’estiu 
que desordena tot al seu pas deixant una sensació de benestar i energia, encomanant les 
ganes d’ajudar els altres. Els seus amics, poc o molt, es trobaven implicats en algun dels 
seus projectes.  
 
El dentista Alberto Pérez Porro va conèixer la missionera a Guinea. Acompanyava en el 
viatge l’odontòleg de l’Isa, que li havia explicat les necessitats sanitàries de la població de 
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l’escola que dirigia. Van muntar una clínica amb peces de segona mà i van aconseguir 
odontòlegs cooperants. Aquesta iniciativa va derivar després en l’oenagé de Pérez Porro. 
També d’aquesta manera va començar una amistat indestructible. “Baixeta, rossa, ulls 
blaus i una veu tan dolça... No t’esperaves que conduís el 4x4 per les carreteres de Guinea 
o Haití com si fos un pilot del París Dakar o que es capbussés al mar en banyador amb tota 
naturalitat”, la descriu el dentista. 
Al mes del terratrèmol que va deixar un país en ruïnes, amb 300.000 morts i centenars de 
milers de ferits, Pérez Porro i el traumatòleg Javier Trench, també amic de l’Isa, van 
explorar el terreny a petició de la missionera, que volia muntar un centre ortopèdic. El país 

era un caos d’organització. Quan va tornar a 
Barcelona, van anar a veure un expert en planificació. 
“Vam construir el seu taller, després un dispensari, un 
centre d’FP per a amputats, i un programa de 
microcrèdits perquè muntessin el seu primer negoci... 
En cada projecte l’Isa ja veía una nova necessitat”. 
Va aconseguir que la Universitat Don Bosco de la 
República Dominicana enviés professors i alumnes 
en pràctiques, i va aconseguir tècnics i fisioterapeutes 
voluntaris, amb estades llargues. “Era imparable”, 
explica el dentista, “un dia creía que no podria 
aconseguir una cosa i l’endemà ja la tenia perquè just 
coneixia la persona adequada”. 
Va involucrar els seus germans, especialment el 
Javier, en la fundació Juntos Mejor amb què van 
rehabilitar escoles rurals i van formar mestres. Amb 
Trench, que l’assessorava a distància, va dissenyar 
la creació d’un quiròfan. Però el doctor va morir el 
juliol del 2015. Una mort que l’Isa va sentir molt, la 

primera d’un any fatídic que li va arrencar un germà i la mare, i que ha conclòs amb la seva 
pròpia mort. Al seu ordinador s’ha trobat un escrit del març en el qual agraeix a la 
congregació el fet d’haver-li permès treballar a Guinea i Haití, “un regal de Déu”, i on 
demana que les seves cendres es quedin al país. 
 

Proyectes inconclusos 
Als amics incondicionals de la religiosa els sembla difícil de creure que amb la seva pèrdua 
s’evaporin també els projectes que impulsava amb tant de dinamisme i constància des de 
la congregació i la seva fundació Juntos Mejor. La seva escola es va quedar sense acabar. 
“Compartíem el somni de fer una educació de qualitat per als pobres”, escriu el jesuita 
Marcos Recolons, director de Fe i Alegria, que té al país 17 escoles. “Arran del terratrèmol, 
l’Isa havia comprat uns terrenys en una zona erma, on el Govern planejava trasladar milers 
de famílies. Però no va complir. Li vaig oferir un gran terreny que tenim a Onaville, on s’han 
instal∙lat moltes famílies damnificades. Ella coneixia molt bé el barri, perquè cada semana 
anava a treballar com a infermera diverses vegades, amb les religioses de Cor de Maria, 
en un dispensari mòbil. Em va venir a veure amb aquestes religioses i em van proposar 
que el projecte, a més del’escola, inclogués un dispensari i una residencia per a les 
religioses. L’Isa es comprometia a buscar els diners i dirigir l’escola, que tindria un politècnic 
i una zona esportiva per als joves del barri (potser finançada per la Fundació Barça)”. Amb 
la desaparició del seu lideratge, el projecte ha quedat inconclús. “Conec l’Isa des de fa dos 
anys –continua el jesuïta– i l’admirava per la seva identificació amb el poble haitià, per 
l’empenta per afrontar totes les dificultats, la capacitat organitzativa, el lideratge, 
l’espiritualitat profunda... em sento privilegiat d’haver-la conegut 
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Una dona exemplar  
Mey Zamora, periodista i companya de voluntariat 

 
Vaig coincidir amb l’Isa a l’escola. Formàvem part d’un grup d’alumnes que ens apuntàvem 
a totes les activitats i no vèiem mai el moment d’anar-nos-en a casa. Estàvem tan a gust 
allà que allargàvem les jornades al màxim. La germana María del Coro, directora de l’Orfeó, 
ens aglutinava i amb ella vam compartir viatges inoblidables a Montserrat, el Brull, Loyola, 
Lió o Roma. Ella va detectar la veu prodigiosa de l’Isa, la va guiar espiritualment i estaven 
molt unides. 

 L’Isa era una bona persona, dolça, senzilla i molt guapa. 
Semblava que tanta brillantor la desconcertava. Sempre 
intentava posar-se en segon pla, donar pas a altres persones 
perquè interpretessin un sol en el cor o assumissin una tasca 
de reconeixement i visibilitat. 
En ocasions la vaig veure posar-se vermella i plorar de 
timidesa. Practicava la modèstia dels grans. 
Sent adolescents, vam viatjar a l’estiu a Orihuela i Macael per 
col∙laborar en barris desfavorits atenent els nens. Fèiem el llarg 
trajecte en un tren nocturn. Començàvem molt animades però 
a mesura que passava el temps flaquejàvem, no podíem dormir 
ni sabíem com asseure’ns. Aleshores l’Isa desenfundava la 

guitarra i començava a xiuxiuejar una cançó. Acabàvem totes cantant un tema darrere d’un 
altre. El tren avançava, es feia de dia i arribàvem a Huércal-Overa, la nostra estació de 
destinació, de nou eufòriques.  
A Macael, el poble del marbre, la calor era intensíssima. Dormíem en un pis amb totes les 
finestres obertes i les persianes alçades. Una nit vam sentir un soroll estrany. Vam 
descobrir que una cabra ens observava fixament des de l’exterior. L’Isa em va mirar amb 
els seus cristal∙lins ulls i ens vam fer un fart de riure amb ganes. I quan tocava recolliment 
i silenci, ella era la primera que es posava en situació. La seva vocació religiosa va ser 
primerenca i ferma.  
En ella es compleixen tots els requisits de la teoría del’exemplaritat del filòsof Javier Gomá. 
Isa Solà és una heroína exemplar perquè el seu discurs i les seves actuacions han estat 
justes, bones, útils, santes, nobles i tremendament humanes. 
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Madrid. 8 de setembre de 2016  
 

 
UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 
 
Benvolgudes i benvolguts:  
 
En nom de la germana Mª Àngels Aliño, Superiora Provincial d'Espanya, (que es troba a Haití), del Consell 
i de totes les religioses de Jesús-Maria, agraeixo la vostra presència en l'Eucaristia celebrada a Barcelona 
dimarts passat dia 6, així com també per tantes mostres de solidaritat, proximitat  i afecte que estem 
rebent en aquests moments de dolor per la mort de la nostra germana Isa Solá, assassinada a Haití el  dia 
2 de setembre.  
 
De manera especial en aquests dies, ens sabem família, comunitat eclesial unida en el dolor, en la pau i 
en l'alegria profunda que ve de dalt, en experimentar que la nostra germana Isa, amb la seva vida i la seva 
mort està sent per a molts testimoniatge viu i palpable de l'evangeli i la vida de Jesús a qui va seguir. 
 
Sentim la certesa esperançada que la vida i la mort de la nostra germana, com el gra de blat que mor,  
donaran MOLT DE FRUIT.  
 
Una abraçada 
 
Rogelia Jiménez RJM 
Secretaria Provincial 
 
 
 
Queridos todos:  
 
En nombre de la Hna. Mª Ángeles Aliño, Superiora Provincial de 
España, (que se encuentra en Haití), del Consejo y de todas las 
religiosas de Jesús-María, agradezco vuestra presencia en la Eucaristía celebrada en Barcelona el pasado 
martes día 6,  así como tantas muestras de solidaridad, cercanía  y cariño que estamos recibiendo en estos 
momentos de dolor por la muerte de nuestra hermana Isa Solá, asesinada en Haití el  día 2 de septiembre.  
 
De manera especial en estos días, nos sabemos familia, comunidad eclesial unida en el dolor, en la paz y en 
la alegría honda que viene de arriba, al experimentar que nuestra hermana Isa, con su vida y su muerte está 
siendo para muchos testimonio vivo y palpable del evangelio y la vida de Jesús a quién siguió. 
 
Sentimos la certeza esperanzada de que la vida y la muerte de nuestra hermana, como el grano de trigo que 
muere,  darán MUCHO FRUTO.  
 
Un abrazo 
 
Rogelia Jiménez RJM 
Secretaria Provincial 

Religiosas de Jesús-María 
      Provincia de España 

Carta de les religioses de Jesús-Maria 
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Isa Solà, religiosa de Jesús-Maria, assassinada a Haití. Notícia d’impacte inqüestionable. 
En l’eucaristia funeral, celebrada al col·legi de Sant Gervasi a Barcelona, hi va haver 
pregonesa i emoció. Ara us vull presentar tres reflexions. 

Primera, l’assassinat de l’Isa no magnifica la seva vida, només n’incrementa 
l’impacte mediàtic. Fins al moment que tres bales li van perforar el pit, la seva vida 
mereixia els reconeixements màxims i tenia ple sentit. La coneixien en cercles molt 
concrets, però la immensa majoria de la gent ignorava la qualitat i l’empenta de la seva 
dedicació. Aquesta realitat és extensible a moltes persones que s’entreguen fins a límits 
insospitats a les zones més excloses de la humanitat. Quantes religioses es troben en una 
situació semblant? Quantes missioneres, missioners... tenen una vida similar? En la nostra 
societat mediàtica, pensem que només existeix allò que es coneix a bombo i platerets. No 
és així. Moltes realitats admirables es desenvolupen en la màxima discreció. Més encara, 
de vegades, quan els mitjans els volen donar projecció representen més una amenaça que 
una ajuda. La vida religiosa s’acostuma a moure de manera admirable, amb un lliurament 

a fons, a fora dels focus 
mediàtics. N’hi ha prou de 
saber-se en presència de 
Déu. 

Segona, el mòbil de la vida 
de l’Isa endinsa les arrels 
en la fe, en l’esperança i en 
la caritat. Aquestes virtuts 
teologals no anul·len el 
temperament, les qualitats 
personals, la manera de ser, 
sinó que els donen 
l’expressió més profunda. La 
vida de l’Isa no és el resultat 
de militar al servei d’una 
ideologia. La persona de 
Jesús ha estat en el nucli de 
la seva existència. La vida 

s’entén com un do rebut que es transforma en un do lliurat als altres, especialment als més 
pobres i exclosos. No es busquen vots, sinó una transformació a fons perquè cada persona 
pugui viure la seva dignitat de la filiació amb Déu i la fraternitat amb els homes i dones. No 
és una utopia social de caràcter polític que cal imposar. Estimar és la manera insubstituïble 
perquè una persona es pugui sentir digna de ser estimada. 

Tercera, l’Isa vivia la vida en clau de missió. Missió significa ser enviat. La seva feina no 
era un somni d’adolescent. El comentari d’Eugenio Sanz, germà marista, missioner a 
Bangla Desh, va clarament en aquest sentit: «En l’article, publicat per una ONG, es diu que 
es dedicava a “tasques humanitàries” i que portava a terme diferents “projectes”. Quin 
manera de minimitzar les coses i reduir-les a un llenguatge políticament correcte. No, els 
missioners no fem tasques humanitàries, treballem per tornar la dignitat a aquells que són 
tan fills de Déu com nosaltres. I no, els missioners no portem a terme projectes, una paraula 
horrorosa que n’encobreix una altra de meravellosa: missió.» Evangelitzar no és el 
producte d’un somni, sinó una missió que s’assumeix amb responsabilitat i agraïment, 
malgrat que el preu pot ser la pròpia mort. Com en el cas de l’Isa. 

Lluís Serra Llansana | Catalunya Cristiana, 18 setembre 2016 

Isa Solà 
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Les germanes de la Congregació Dominiques de l'Ensenyament de la Immaculada 
Concepció han celebrat el seu XI Capítol General a Artieda (Navarra), un Capítol 

il·luminat i acompanyat per dos esdeveniments, el Jubileu 
Dominicà i el Jubileu de la Misericòrdia, un Capítol en el que 
han participat durant tres dies un grup de laics. Junts han 
reflexionat i han plasmat en accions concretes el que comporta 
avui per a la Congregació fer realitat la crida de Déu que ens 
diu: “Ves i Predica”. 
Enmig del Capítol va tenir lloc tenir lloc l’elecció de la Priora 
General per al quadrienni 2016-2020. Va ser escollida la Gna. 
Arantxa Sanz. 
 
L’Arantxa va néixer a Pamplona el 12 de maig de 1964. Té la 
llicenciatura en Geografia i Història i Batxiller en Teologia. Va 
entrar a la Congregació al gener de 1990, a Pamplona. Va fer 
els vots perpetus el 23 d'agost de 1997. Ha realitzat la missió 

d'educadora a les escoles de Pamplona i Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), ha treballat 
en la Pastoral juvenil portant grups de fe, sent catequista a la parròquia, també ha 
col·laborat en la formació cristiana i en el carisma dels professors, monitors, catequistes i 
en la Comissió DEIC... Des del 2002 formava part del Consell General com a secretària de 
la Congregació. 

En aquesta nova etapa dinamitzarà el projecte de la Congregació expressat en el Capítol 
General, acompanyada per la resta de les gnes. de l’equip de govern (Luz Ortigosa,  
Virginia Aguado,  Luz Coronel i Karina Guamán ) i comptant amb la coresponsabilitat de 
totes les germanes de les comunitats de Bolívia, Equador, Espanya i Moçambic. 

Un altre moment important del Capítol va ser, el dia 24 de juliol, la celebració del pas a la 
3a Modalitat que van fer 12 laics de les nostres comunitats DEIC de Barcelona, Pamplona, 
Tarragona i Vallirana. Cada un d'ells va decidir fer un pas important en la seva vida, en la 
seva fe, en la seva comunitat. És un pas més en la seva pertinença a la Congregació; 
compartint: Espiritualitat , Comunitat i Missió.  El van expressar públicament pronunciant 
el seu compromís amb tota la comunitat reunida aquí a Artieda, una comunitat que 
representava a totes les germanes de la Congregació i a totes les comunitats DEIC. 

Desitgem que tota la Congregació, les germanes i les comunitats DEIC, visquin amb força 
des del carisma dominicà el “Vés i Predica” tot donant vida a les prioritats sorgides entorn 
de cinc grans eixos: a) El nou rostre de 
la Congregació, b) El crit de la Humanitat 
que pateix i el crit de la Creació, c) La 
cultura Inter, “en-red-arnos”, d) Noves 
formes de predicar avui, en comunitat i 
en sortida, e) EN-VIA-DOS: Missió 
compartida. 

I com diu el Papa Francesc: “el que no 
pot faltar a la vida consagrada és la 
profecia i el testimoni. Tingueu la ment i 
el cos disposats a dialogar i les mans 
obertes i allargades per compartir. Així 
donareu raó de l’esperança en el món”.  

XI Capítol general de les Dominiques de l’Ensenyament de la I.C. 
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació permanent 

de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre interès, ens plau 
fer-vos arribar aquesta informació. 

«Servits com si fossin el 
Crist» (RB 36,1) 

a càrrec de   

Fr. Octavi Vilà i Mayo,  
abat de Poblet 
 

Llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació per la Universitat de Barcelona, va fer un postgrau 

en Noves Tecnologies de la Informació per la Universitat Politècnica 

de Catalunya i en Gestió Cultural per la UPF. Estudià Filosofia i Teologia a la Facultat de Teologia de Catalunya. 
Monjo cistercenc de Poblet des del 26 de gener de 2006, va fer la professió temporal el 26 de gener de 2007 

i la solemne el 15 d'agost del 2010. Fou ordenat diaca el 21 d'abril de 2014 pel bisbe d'Urgell, Joan Enric 
Vives, i prevere l'1 de maig de 2015 per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol i Balcells. Abat de Poblet des 

del 3 de desembre de 2015. Secretari i vicepresident de l'Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus entre 1998 i 2005, 

ha publicat diversos articles a la premsa i treballs d'història.  

La jornada se centra en parlar del servei seguint la Regla de sant Benet que ens diu que 

cal veure en els altres (germans, germanes, hostes, etc.) a Crist. Com aplicar aquest 

principi a la vida comunitària i a la missió? Com es transforma la vida de cadascú i les 

mateixes relacions en viure aquesta indicació de san Benet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Servits com si fossin el Crist» (RB 36,1) 

Data: 8 d’octubre de 2016, dissabte.  
 
Hora: 9.45-13.30. 
 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: Unió de Religiosos de Catalunya. Correu electrònic:    urc.info@gmail.com 
  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa”  
 
                                                   IBAN: 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 OV 
 

 
 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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SALA PERE CASALDÀLIGA 
 

Dijous, 15 - 19:00h - PRESENTACIÓ LLIBRE  
Editorial Sal Terrae - Presentació de l’obra «Escritos esenciales» de la germaneta 
Magdeleine.  
La presentació anirà a càrrec de Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de l’Arquebisbat 
de Barcelona, Octavi Royo, mestre i cineasta, germaneta Josefa Assumpta.  
 
Dimarts, 20 - 19:00h - TALLER PRÀCTIC  
Editorial Claret - Taller pràctic sobre «Les fitxes Youcat». La joventut és l’edat de posar-
ho tot en dubte i de plantejar-se les grans preguntes. Les Fitxes Youcat no pretenen 
substituir el Youcat, sinó ser una ajuda per a facilitar el seu treball en grups de joves, 
catequesis de confirmació o classes de religió en escoles.  
 
Dijous, 22 - 19:00h - CONFERÈNCIA  
Llibreria Claret - Conferència «Mites i creences de Grècia - II part».  
A càrrec d’Anton M. Vilarrubias, missioner claretià.  
 
Dilluns, 26 - 19:00h - PRESENTACIÓ LLIBRE  
Institut dels Germans Maristes - Presentació de l’obra «La vida merece tu aplauso». Hi 
intervindran M. Carmen Peña, psicòloga, Viqui Molins, teresiana, Enrique Hurtado, 
marista i autor de l’obra. L’acte serà presentat per Lluís Serra, marista.  

 
Roger de Llúria, 5 08010 

XLVI JORNADAS DE PASTORAL JUVENIL VOCACIONAL 

 

Abierto el plazo de inscripción para las XLVI Jornadas 
de Pastoral Juvenil Vocacional 
 
Madrid, 14 de septiembre de 2016 (IVICON).- Ya se ha 
abierto el plazo de inscripción para las XLVI Jornadas 
de Pastoral Juvenil Vocacional que organiza CONFER, 

bajo el lema "Quiero... ser!". 

El encuentro tendrá lugar en el Colegio Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid, entre los 
días 14 y 16 de octubre y tiene como objetico ofrecer y compartir orientaciones para una 
pastoral vocacional integral, que abarque tres niveles: 

•         Un punto de partida en las raíces humanas de la cuestión vocacional. 
•         Un eje central en la vocación cristiana común. 
•         Un desarrollo concreto en la oferta de los grandes caminos de vida cristianos (vida 
seglar y vida de especial consagración, incluyendo las propuestas vocacionales 
específicas) junto con un planteamiento claro de la pregunta vocacional a los todos los 
jóvenes que van creciendo en la fe. 
 
Con estos propósitos, se pretende ayudar a superar el actual Desconcierto que viven 
muchos responsables y agentes de pastoral acerca de  cómo desarrollar y trabajar hoy, 
en concreto, la pastoral vocacional. 

En este enlace se puede descargar el programa detallado. 

Actes, cursos, activitats, seminaris, convocatòries… 

http://www.confer.es/859/activos/texto/wcnfr_pdf_5721-rmVnRg0Vm8WscqyO.pdf
http://www.confer.es/692/activos/imagen/wcnfr_noticia_5727full-Ii69qL4vb1CWFOZe.jpg
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PRÓXIMAS JORNADAS DE ADMINISTRACIÓN DE CONFER EN 

OCTUBRE 

 
Prevención de riesgos, transparencia y actualidad 
jurídica, temas de las próximas jornadas de 
Administración de CONFER en octubre 

 
Madrid, 14 de septiembre de 2016 (IVICON).- Los días 
27 y 28 de octubre se celebrarán en Madrid las Jornadas 

de Administración de CONFER, en las que se tratarán temas como la evaluación y 
prevención de riesgos, los protocolos a seguir en casos de crisis, la transparencia, la firma 
electrónica, y la Seguridad Social de los religiosos, además de información sobre la 
actualidad jurídica y económica relevante.   

Los Institutos Religiosos y las Sociedades de Vida Apostólica viven su misión encarnados 

en la sociedad y, por tanto, cumpliendo la legislación civil, dando testimonio de 

transparencia y creando entornos seguros para todas las personas con las que comparten 

el día a día, ya sean colaboradores, pacientes, alumnos o voluntarios.   

En este enlace se puede consultar el programa completo.   

 

LA TARDOR QUE US ESPERA AL MIRACLE 

Amigues, amics! 
 
Des de la Casa d’Espiritua-
litat del Miracle, reprenent un 
antic costum en aquestes 
dates, a l’inici d’una nova 
anyada en el cicle de la vida, 
en què la terra en silenci, 
assedegada, esperant la molt 
rara aigua del cel, es prepara 
per acollir la llavor que 
multiforme li arriba, m’adreço a 
vosaltres que estimeu la nostra 
tasca, enviant-vos un 
recordatori de les activitats 
programades per el nou 

semestre, tal com podeu veure a la web (www.santuarielmiracle.com), el format de la qual 
millora en actualitzar-lo. 
Dintre de pocs dies, del 16 al 18 de setembre, en el taller que vol ser una escola de lectura, 
anomenat entorn de la bassa d’Òria, l’indret on segons la llegenda s’aparegué al Miracle 
la Nena, que simbolitza la Saviesa, ens acararem amb el llibre dels Proverbis del rei 
Salomó, de la mà d’una estudiosa del tema, la rellgiosa Wilma Mancuello. 
 
En el pont llarg del 28 d’octubre a l'1 de novembre, esperant que la climatologia sigui encara 
benigna, amb el monjo Vicenç Santamaria, tindrem per vuitena vegada la pregària del 
cor com a iniciació a l’oració silenciosa, segons una tradició que s’ha mantingut viva a 
l’església d’Orient, sobretot en els monestirs. 
Una setmana després, això és del 4 al 6 de novembre, amb el grup d’Ikebana, amb el 
mateix Vicenç Santamaria, podeu practicar, o iniciar-vos, si la desconeixeu, en la rica 

http://www.confer.es/659/activos/texto/wcnfr_pdf_5726-zLy0soJKgtmhyCT0.pdf
http://www.santuarielmiracle.com/
http://www.confer.es/39/activos/imagen/wcnfr_noticia_5729full-otnvIAwWJedKJcKs.jpg
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pràctica espiritual de la composició floral, eminentment silenciosa, segons una secular i 
elaborada tradició japonesa. 
Per desena vegada ja, amb el monjo Toni Pou de l’11 al 13 de novembre oferirem una 
introducció al difícil món dels somnis. Repetirem així l’experiència d'aprofundir en 
aquest món, tot vorejant els límits de l’ànima humana…, i com és d’habitud detenir-nos 
en la lectura simbòlica de la Bíblia. 
Finalment, abans de tancar la Casa, fidels a la sensibilitat que ens fa sentir com a 
desproporcionada la despesa energètica que comporta la seva obertura els dies més curts 
del solstici d’hivern, del 18 al 20 de novembre iniciarem un nou cicle de Natura & 
Espiritualitat,V havent mantingut el format de les estacions durant anys, ara 
s'estructurarà amb un tríptic contemplatiu, iniciant-se amb Natura Santuari. De l’anterior 
equip subsisteix en Josep Maria Mallarach, que és secundat per l’Audray Barceló. Tractant-
se d’un altre taller, doncs, desapareix la prohibició a repetir-lo. 
Aquestes són les nostres propostes d’octubre i novembre; altres caps de setmana la Casa 
resta totalment o parcialment ocupada per diversos grups, l’activitat dels quals s’adiu amb 
les característiques geogràfiques del Miracle, un espai amb un gran cel, on, lluny encara 
dels circuïts habituals de comunicació, tot invita a la interiorització i al recolliment. 
Amb el febrer, la Casa s’obrirà, i us hi esperaran noves activitats, la segona part del nou 
format de Natura & Espiritualitat, la tertúlia entorn dels fogons, i el començ d’una 
col·laboració amb la Universitat de Girona, organitzada per Josep Gordi i Josep Maria 
Mallarach. No cal dir que aprofitarem l’aturada hivernal i nadalenca per a continuar les 
obres de millora de la Casa. 
Esperant que la Paraula, que baixa del cel per transformar la Terra i els seus estadants, 
arreli i creixi amb nova força en cada un de vosaltres, 
des del Miracle, 
 
Ramon 
 

L’ESCOLA LURDES EN DIRECTE AL PROGRAMA “8 AL DIA AMB JOSEP 

CUNÍ” 

 
L’Escola Lurdes en directe al 
programa “8 al dia amb Josep 
Cuní” 
Mireia Trias, directora pedagògica de 
l’escola, explica els aspectes a tenir 
en compte al’hora de tornar a la rutina 
escolar i facilitar l’adaptació dels 
infants després del període estival. 
Ahir, dilluns 12 de setembre, 
coincidint amb el primer dia d’escola 
dels nens i nenes de Catalunya,el 

programa 8al dia de 8TV va fer un reportatge exhaustiu del que ha significat aquest inici 
escolar 2016-17 per als infants, mestres, pares i comunitat educativa en general. 
A les 20 h i escaig de la tarda van fer una connexió en directe des de l’escola, concretament 
des de l’aula de P3, en la qual Mireia Trias, directora pedagògica, va explicar la 
importància de l’acompanyament dels infants en els primers dies, especialment dels 
més petits, els que entren per primer cop a “l’escola de grans”, que es troben en un espai 
completament nou i necessiten agafar confiança per descobrir un nou món d’oportunitats, 
aprenentatges i convivència. 
En aquest enllaç podeu veure l’entrevista a la Mireia. (+) 

http://www.8tv.cat/8aldia/videos/avui-primer-dia-descola/
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/avui-primer-dia-descola/
http://www.escolalurdes.cat/
http://bcove.me/jn822jbp
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La Comissió Pontifícia per a la protecció dels menors (PCPM), que presideix el cardenal 
Sean O'Malley, OFM cap, va emetre aquest dilluns 12 de setembre un comunicat en el qual 
repassa les activitats realitzades durant aquest any, en col·laboració amb diverses 
esglésies locals i líders religiosos. La nota indica més endavant que "un supervivent 
d'abusos sexuals en la seva infància per part del clergat va proposar a la Comissió la 
institució d'una Jornada de Pregària". 
 
AICA, 13 setembre 16 a través de Flama.info 
 
El comunicat de la Comissió Pontifícia per a la protecció dels menors (PCPM) informa que 
la Comissió es va reunir a Roma del 5 a l'11 de setembre en una setmana dedicada als 
Grups de Treball (Línies mestres, Cura i Protecció, Educació, Formació, Teologia i 
Espiritualitat, Normativa Civil i Canònica) i a la realització de l'Assemblea Plenària. 
 
Les trobades dels grups de treball es van centrar en la posada al dia dels projectes en curs 
i a desenvolupar els esborranys de les propostes per al Sant Pare. Per exemple, la 
Comissió va desenvolupar un model de directrius en la protecció i salvaguarda dels infants, 
adolescents i adults vulnerables, que seran presentades en breu al Papa per a la seva 
consideració. 
 
Els punts principals que va tractar l'Assemblea Plenària de la PCPM van ser els informes 
dels membres sobre els progressos dels programes d'educació que ja estan en marxa, tant 
al Vaticà com a escala local.  
Aquestes iniciatives formen part dels esforços de la Comissió per estar al servei del Sant 
Pare posant els seus coneixements a disposició de les esglésies locals i els líders 
religiosos. 

Instituiran una Jornada de Pregària pels supervivents i víctimes 
d'abusos sexuals 
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El comunicat va informar que els membres de la Comissió també van ser convidats a fer 
xerrades i a participar en diverses conferències i tallers en els cinc continents. 
Jornada de Pregària 
El comunicat indica més endavant que "un supervivent d'abusos sexuals en la seva infància 
per part del clergat va proposar a la Comissió la institució d'una Jornada de Pregària", i 
afegeix que "la Comissió creu que l'oració és part del procés de curació dels supervivents 
i de la comunitat dels creients. L'oració pública és també una forma important de demostrar 
la major presa de consciència en l'Església". 
 
Davant d'aquesta proposta, la PCPM assenyala que el Sant Pare va demanar a les 
conferències episcopals nacionals que triïn un dia apropiat en el qual pregar pels 
supervivents i les víctimes d'abús sexual com a part de la iniciativa de la Jornada Universal 
d'Oració. 
 
La Comissió va manifestar la seva satisfacció perquè moltes conferències episcopals ja 
estan donant passos per fer aquesta proposta. Tal és el cas de l'Església a Austràlia, a les 
Filipines i les conferències episcopals del Sud d'Àfrica, que ja han fet passos i fixat dates 
per a la realització d'aquesta Jornada de Pregària. 
 
Finalment la PCPM ha informat que en els propers mesos la Comissió Pontifícia per a la 
Protecció de Menors tindrà el seu propi lloc web. "Esperem que representi un recurs útil 
per a l'Església i per a totes les persones de bona voluntat en el nostre objectiu comú, que 
és fer de la nostra Església i de la nostra societat una llar segura per a tots", han indicat. 
 
 

 
 

En este comienzo de semana os hacemos llegar algunas referencias acerca de dos 
informes sobre migraciones, uno que se va a presentar en esta semana y otro que os 
enviamos mediante un enlace: 

Como cada año, el Servicio Jesuita al Migrante presenta, a partir del trabajo de campo 
que diariamente hacen entidades como Pueblos Unidos en los diferente Centros de 
Internamiento del Estado Español, presenta su informe anual con el que se visibiliza la 
situación que se da al interior de estos centros. Este año el informe lleva por título 
"Vulnerables vulnerabilizados: informe 2015 sobre los Centros de Internamiento de 
Extranjeros (CIE) en España". La presentación se llevará a cabo este jueves 15 de 
Septiembre, a las 19,30 h, en la Casa San Ignacio (Madrid). Os enviamos la invitación. 

Dos informes sobre migracions 
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La asociación "Harraga" es una asociación socioeducativa que desempeña su trabajo en 
la ciudad autónoma de Melilla con niños de la calle, procedentes en su mayoría de 
Marruecos. Hace unos días hicieron público su informe "De niños en peligro a niños 
peligrosos: una visión sobre la situación actual de los menores extranjeros no 
acompañados en Melilla 2016", que os enviamos en este enlace: 
https://drive.google.com/file/d/0Bz05qN-0lg1TZGJYblZmMzhiQjg/view . 

Uno y otro informe ponen de manifiesto que las políticas nacionales y europeas de cierre 
de fronteras tienen consecuencias directas sobre la vida de las persona más vulnerable, 
en este caso, de adultos y menores "en movimiento". Los informes no tienen sólo una 
vocación meramente informativa, sino que apuntan líneas de actuación, tanto para los 
gobiernos como para la ciudadanía. Agradecemos estas continuas interpelaciones al 
compromiso y a la denuncia de las situaciones injustas. Seguimos en comunicación. Un 
saludo: 

 

 
 
 
 
 
Avui és un dia important. S’inicia el curs lectiu.  

El curs 2016-2017 arrenca avui amb gairebé un 
milió i quart d’alumnes inscrits al segon cicle 
d’educació infantil, als nivells obligatoris i als 
postobligatoris. Tot i això, amb 8.000 nens i 
nenes menys que el curs anterior, realitat que 
ha incidit en el sector en general i en algunes 
de les nostres escoles en particular. L’escola, 
però, es posa en marxa amb la participació 
il·lusionada de tota la comunitat educativa.  
La vida escolar és un element transcendent en 

la vida del país, i tant la pròpia activitat docent com els seus protagonistes mereixen la 
confiança, l’estima i la col·laboració de tota la societat. No només com a institució social 
que funciona, sinó com a portadora d’una missió molt digna, noble, útil i gairebé sagrada: 
donar continuïtat a la mateixa societat, preparant els joves per viure-hi plenament, liderar-
la i millorar-la.  
Encara amb el ressò de la Diada Nacional, iniciem un curs interessant. Temps d’incertesa 
i d’expectatives, també època d’esperança. Moments en què es referma la necessitat dels 
lideratges. Lideratges polítics, econòmics, socials i a tota escala. També a les institucions 
educatives, al capdavant de cada xarxa escolar i de cada escola. Igualment, el lideratge 
que exerceix cada mestre a la seva aula. Un lideratge que testimoniï valors de l'Evangeli i 
la crida de Jesús a estimar l’altre, presentant valors de sempre, però amb nous mètodes, 
nous llenguatges i amb un renovat entusiasme.  
Que tots els que fem escola (titularitat, professorat i personal, alumnat i famílies) treballem 
amb la consciència clara d’allò que l’escola és i comencem per respectar-nos a nosaltres 
mateixos, valorem la nostra tasca i la nostra escola, sempre amb la idea de la millora 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa… núm. 609 | 12.09.2016 

https://drive.google.com/file/d/0Bz05qN-0lg1TZGJYblZmMzhiQjg/view
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contínua, però sabent que allò que fem, imperfecte com tota obra humana, és valuós. La 
nostra actitud és el primer pas per enfortir la confiança i ser més valorats pel conjunt de la 
societat.  
Invoquem l’ajut del Senyor i l’assistència de l’Esperit en la tasca de cada dia amb l’alumnat 
que avui emprenem. Que tinguem un molt bon curs! 
 
 
 
 
En les trameses que l’URC ha realitzat a l’estiu a través de correus electrònics hi ha un 
seguit de notícies que volem recollir aquí en format Horeb.. En publicarem en aquest  
número i en algun propr número. Cal situar-les en l’horitzó temporal de la tramesa concreta. 
 

Tramesa: 6 de juliol de 2016 
 

Capítol General de les Religioses del Sagrat Cor 
 

 Les religioses del Sagrat 
Cor celebraran aquest estiu 
el seu Capítol General a 
Nemi, prop de Roma, del 7 
de juliol al 10 d'agost.  
Cada vuit anys es reuneixen 
les religioses de totes les 
províncies del món per 
escollir la Superiora General 
i el seu Consell, i definir 
juntes les noves línies 
apostòliques de la 
congregació per als anys 
següents. 
El tema d'aquest Capítol és : 

"Desplegar la vida, missió per un futur que brota", i a la carta de convocatòria Kathleen 
Conan, actual Superiora General, expressava: 
"El Capítol General és un moment important en la vida de la Societat perquè en ell 
discernim les maneres de respondre a les crides de Déu en aquest moment de la història. 
Un Capítol és un camí de fe. En la preparació, durant la mateixa trobada i en la vivència de 
les seves orientacions, és un procés pasqual, un esdeveniment de renovació per la 
congregació. És un temps per celebrar el que Déu ha anat fent entre nosaltres, i és també 
un temps per abraçar les crides del present i del futur". 
 

Entrevista al papa Francesc 
 
Francisco: "No tengo ningún problema con Macri. Es una persona noble"  
El Papa niega que haya problemas con el gobierno argentino y rescata la figura del 
Presidente; relativiza la polémica por la donación de la Casa Rosada a Scholas y dice que 
no tiene voceros oficiales por fuera del Vaticano  
Joaquín Morales Solá  
LA NACION .  
El ruido y la furia del mundo parecen cesar en Santa Marta. La vida transcurre en un 
ambiente de serenidad y silencio. Es la casa del Papa. Francisco ingresa en la ya célebre 

Recuperant notícies de l’estiu 
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sala de su residencia. Y dice, directo y preciso: "Yo no tengo ningún problema con el 
presidente Macri. No me gustan los conflictos. Ya me cansé de repetir eso". Sabe que el 
rumor de una supuesta frialdad entre él y el presidente argentino es el consumo cotidiano 
del micromundo político en su país. Funcionarios vaticanos buscaron una explicación para 
ese insistente murmullo. Hay en la Argentina, han concluido, una campaña de prensa y en 
las redes para desprestigiar al Papa. "Es la única nación del mundo donde el Papa es una 
figura tan discutida. Y es la nación donde nació Francisco", subrayan.  
El Papa no se detiene en los rumores ni en las explicaciones. Se muestra cercano y 
afectuoso, como siempre desde que nos conocemos, hace casi 20 años. Está mucho más 
delgado que la última vez que lo vi. Una dieta equilibrada, que no le exige mayores 
sacrificios, le permitió terminar con el sobrepeso que tenía. Está contento. Un análisis 
completo de su salud le acaba de confirmar que su estado es excelente. "Los resultados 
son los de una persona de 40 años", le dijo su médico. Conserva el viejo don de hacerle 
sentir a su interlocutor que tiene puesta en él su atención exclusiva y excluyente. Nunca se 
olvida, eso sí, de distinguir con precisión su rol de jefe de Estado cuando habla de otro jefe 
de Estado. "Macri me parece una persona bien nacida, una persona noble", agrega. Ni una 
sola palabra sobre sus políticas. Es el límite que debe respetar como jefe de Estado.  

 
-¿No tuvo nunca ningún problema con Macri?  
-Una sola vez, en Buenos Aires, durante más de seis años de convivencia. Él como jefe de 
gobierno de la Capital y yo como arzobispo. Una sola vez en tanto tiempo. El promedio es 
muy bajo.  
Y agrega: "Algunos otros problemas los hablábamos en privado y lo resolvíamos en 
privado. Y los dos respetamos siempre el acuerdo de privacidad. No busque razones. No 
hay ninguna explicación en la historia para que se diga que yo tengo un conflicto con Macri".  
Ha recibido a tres ministros de Macri en las últimas semanas. "Algunos son viejos amigos, 
que piden verme y yo los recibo con mucho gusto", cuenta. Esos ministros son el de 
Educación, Esteban Bullrich; el de Trabajo, Jorge Triaca, de cuya madre el Pontífice es 
amigo, y la canciller Susana Malcorra. "No sé cómo hizo una ingeniera electrónica para 
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tener semejante cintura política", se sorprende sobre Malcorra, campechano. "Se lo 
pregunté con sentido del humor", relata. "Debe haber aprendido en las Naciones Unidas", 
concluye. Pero hay dos mujeres del gobierno de Macri sobre las que el Papa se detiene: la 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y la ministra de 
Desarrollo Social, Carolina Stanley. "Conozco la sensibilidad social de ellas y sé por la 
Iglesia argentina que siguen siendo muy sensibles ante el sufrimiento de los que menos 
tienen", destaca.  

 
-¿Sabe que lo criticaron por haber recibido a Hebe de Bonafini?  
-Hasta un amigo me mandó una carta criticándome por eso. Fue un acto de perdón. Ella 
pidió perdón y yo no se lo negué. No se lo niego a nadie. Nunca fue cierto que las Madres 
ensuciaron la Catedral de Buenos Aires. Ocuparon dos veces la Catedral. Y las dos veces 
yo di la orden de que no les faltaran agua ni baños. Es una mujer a la que le mataron dos 
hijos. Yo me inclino, me pongo de rodillas ante semejante sufrimiento. No importa lo que 
haya dicho de mí. Y sé que dijo cosas horribles en el pasado.  
Cerca de él cuentan toda la anécdota. La intermediaria entre Francisco y Bonafini fue Marta 
Cascales, esposa del polémico ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. El 
Papa conoce a Cascales desde hace más de 30 años, pero no por Moreno, sino porque 
era amigo de su primer esposo, que murió. A Moreno lo saludó un par de veces mientras 
fue agregado comercial en Italia y lo recibió cuando pidió despedirse. Nada más. Cascales 
no participó de la reunión privada entre el Papa y Bonafini. Sólo estuvo al principio para 
saludarlo. Luego, los dos -Francisco y Bonafini- quedaron solos. "Hablamos del perdón y 
ella dijo lo que siempre dice del gobierno de Macri, que luego repitió ante la prensa. Son 
cosas de ella, no mías. A mí me interesaba dejar atrás una historia de desencuentros", 
explica. Los funcionarios del Vaticano, que hurgaron en el origen de los rumores sobre las 
presuntas desavenencias entre el jefe de la Iglesia Católica y el presidente argentino, creen 
haber encontrado a un ideólogo de la campaña contra el Papa. Es Jaime Durán Barba. Tal 
vez lo ayuda algún ministro importante, dicen (¿Marcos Peña?). Durán Barba cultiva un 
anticlericalismo cerril. No lo esconde. Suele exponerlo sin vueltas en las reuniones del 
círculo político más influyente del macrismo. Durán Barba tiene sus adversarios cuando 
despliega esos argumentos. Su más constante refutadora es la vicepresidenta Gabriela 
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Michetti, que también conoce al Papa desde hace mucho tiempo. Durán Barba suele 
exponer en público sus argumentos anticlericales. ¿Por qué Macri no lo calla? "Es 
imposible luchar contra la egomanía", explica un funcionario de Macri.  
Tampoco Durán Barba es el único anticlerical que aprovecha un momento en que la política 
discute la figura del Papa. La campaña en la prensa contra él que denuncian funcionarios 
vaticanos (excluyen a LA NACION) se nutre de anticlericales que estaban escondidos. El 
Pontífice quedó también atenazado por dos polos fanáticos, el kirchnerismo y el 
antikirchnerismo, cuando decidió hacer algunos gestos públicos, como recibir a Bonafini o 
enviarle un rosario a Milagro Sala. "No tengo ningún reproche personal que hacerle al 
presidente Macri", repite el Papa. No dirá nada más sobre la rumorología.  
 
-¿Es Gustavo Vera su vocero en la Argentina? -le pregunto al Papa.  
-Hay mucha confusión sobre mis voceros en la Argentina. Hace unos dos meses, la oficina 
de prensa del Vaticano informó oficialmente que esa dependencia es el único vocero del 
Papa. No hay más voceros, en la Argentina o en cualquier otro país, que los voceros 
oficiales del Papa. ¿Es necesario repetirlo? Lo repito entonces: la oficina de prensa del 
Vaticano es el único vocero del Papa. Lo que sí existe es una vieja relación personal del 
Papa con Vera. "Lo que Francisco rescata de Vera es la historia de una vida, que pudo ser 
marginal y que, sin embargo, se convirtió en interesante con tesón y coraje", amplían  
funcionarios muy cercanos al Pontífice. Vera tiene una historia como militante de la 
izquierda extrema, que el Papa fue llevando hacia posiciones más racionales. "No busquen 
más explicaciones que ésa, porque no las hay", resaltan. Sin embargo, a Macri lo preocupa 
sobremanera que Vera deje entrever que es el vocero del Papa en la Argentina. Vera es 

para el macrismo lo que 
Durán Barba es para el 
Vaticano. Causantes los dos 
de que existan las versiones 
de desacuerdos entre el Papa 
y el presidente argentino.  
 
-¿El rechazo de la donación 
del gobierno argentino a 
Scholas Occurrentes fue 
una decisión suya contra el 
gobierno de Macri?  
-Para nada. Esa 
interpretación es 
absolutamente incorrecta. Yo 
les dije a los dos 

responsables de Scholas, con todo mi cariño, que los estaba preservando a ellos, los 
estaba cuidando de eventuales tentaciones o errores en el manejo de la fundación. De 
ninguna manera aludía al Gobierno. Al presidente Macri le dije cuando lo vi aquí que se 
trata de una fundación privada con reconocimiento de la Santa Sede. El Gobierno accedió 
al pedido de Scholas porque tenía esa información. Sigo creyendo que no tenemos derecho 
a pedirle un peso al gobierno argentino cuando éste tiene tantos problemas sociales para 
resolver.  
En rigor, esa interpretación es también la que hace el gobierno de Macri, que siempre valoró 
la explicación veraz y precisa del problema que escribió la corresponsal de LA NACION en 
Roma, Elisabetta Piqué. En síntesis: nunca hubo con ese subsidio rechazado un conflicto 
entre el Papa y el gobierno argentino. Hubo una cuestión entre el Pontífice y sus amigos 
José María del Carril y Enrique Palmeyro, responsables de la fundación Scholas, a quienes 
el Papa sigue distinguiendo.  
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-¿Usted les dio un apoyo a jueces argentinos cuando los recibió hace poco?  
-Hubo aquí un congreso mundial de jueces sobre la mafia y la trata de personas, como ya 
lo hubo con alcaldes de todo el mundo sobre el mismo tema. Vinieron unos 200 jueces de 
todo el mundo. Seis eran argentinos. Algunos jueces argentinos pidieron saludarme en 
privado y yo accedí. Sucedió eso y nada más. No puedo apoyar ni dejar de apoyar cuando 
no estoy al tanto de los pormenores judiciales argentinos.  
De las reuniones privadas recordó las que tuvo con el presidente de la Corte, Ricardo 
Lorenzetti, y con la jueza María Servini de Cubría, porque a los dos los conoce desde hace 
mucho tiempo. "En la lucha contra la corrupción hay que ir hasta el fondo", suele decir 
Francisco. Es un concepto global. Nada más. Llega hasta el límite justo que le permite su 
condición de jefe de Estado.  
No obstante, se nota que está informado de los grandes trazos de la política de su país. 
Desliza pequeños detalles que lo delatan. Sabe también que dos encuestas recientes (de 
Poliarquía y de Isonomía) lo colocan como la figura pública mejor valorada por la sociedad 
argentina. Cuenta con el 75 por ciento de la simpatía popular. Y sólo un seis por ciento de 
los encuestados tiene una imagen negativa de él. Ningún político argentino cuenta con 
semejantes números a favor en las mediciones de opinión pública.  
 
-¿Cómo se lleva con los ultraconservadores de la Iglesia?  
-Ellos hacen su trabajo y yo hago el mío. Yo quiero una Iglesia abierta, comprensiva, que 
acompañe a las familias heridas. Ellos le dicen que no a todo. Yo sigo mi camino sin mirar 
al costado. No corto cabezas. Nunca me gustó hacerlo. Se lo repito: rechazo el conflicto. Y  
concluye con una sonrisa amplia: "Los clavos se sacan haciendo presión hacia arriba. O 

se los coloca a descansar, al 
lado, cuando llega la edad de la 
jubilación". Genio y figura del 
papa Bergoglio.  
 
Cariño y respeto notable a 
Benedicto  
DOMINGO 03 DE JULIO DE 
2016  
CIUDAD DEL VATICANO.- El 
día del diálogo con LA NACION, 
el papa Francisco presidió una 
reunión de la curia romana en 

homenaje a los 65 años de sacerdocio del papa emérito Benedicto XVI, que hoy reside en 
el monasterio Mater Ecclesiae, en la colina vaticana. Francisco acababa de decir que "hay 
un solo Papa" en referencia a una confusa declaración que había realizado el secretario 
privado del papa emérito. Sin embargo, es notable el cariño y el respeto que Francisco 
siente por Benedicto XVI, su predecesor.  
 
-¿Cómo está la salud del papa Benedicto?  
-Tiene problemas para movilizarse, pero su cabeza y su memoria están intactas, perfectas.  
 
-¿Qué opinión tiene de él?  
-Fue un revolucionario. En la reunión que tuvo con los cardenales, poco antes del cónclave 
de marzo de 2013, nos dijo que uno de nosotros sería el próximo papa y que él no conocía 
su nombre. Su desprendimiento fue encomiable. Su renuncia expuso todos los problemas 
de la Iglesia. Su abdicación no tuvo que ver con nada personal. Fue un acto de gobierno, 
su último acto de gobierno.  
Una visita a su tierra que se posterga  
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DOMINGO 03 DE JULIO DE 2016  
16196  
El papa Francisco no volvió a su país desde que se fue, como cardenal, al cónclave que lo 
eligió sucesor de Benedicto XVI. Durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Pontífice 
señaló siempre que su agenda estaba cargada con otros viajes más urgentes. De hecho, 
en julio de 2013 visitó Brasil y dos años después, Ecuador, Bolivia y Paraguay, pero no 
hizo escala en la Argentina.  
 
-¿Cuándo visitará la Argentina? -le pregunté.  
-Está claro que la agenda de viajes de este año ya está terminada. Veremos el próximo 
año, respondió.  
Sin embargo, funcionarios vaticanos fueron más escépticos con respeto a un viaje papal a 
la Argentina durante 2017. Se mostraron dubitativos cuando este periodista les advirtió que 
será un año electoral. "Eso complica las cosas. El Santo Padre prefiere que no se interprete 
ninguna de sus visitas como una intervención en procesos políticos o electorales locales. 
Es una regla general, que se aplica sobre todo al país donde nació", dijeron. Es más que 
probable, por lo 
tanto, que el papa 
Francisco no 
volverá a la 
Argentina tampoco  
Una relación 
fluctuante marcada 
por los gestos  
 
El saludo que 
nunca llegó  
Noviembre 2015  
En el entorno de 
Mauricio Macri 
cayó mal que el 
Papa no enviara una carta para saludar al presidente electo. En medio de la campaña, el 
asesor Jaime Durán Barba había declarado que "lo que diga el Papa no mueve más de 
diez votos"  
Sin acuerdo por la transición  
Diciembre 2015  
No prospera una propuesta del Papa para que Cristina Kirchner y Macri plantaran juntos 
un olivo por la paz. Macri avaló el pedido, pero Cristina no respondió, por lo que el gesto 
se frustró  
Una llamada para eliminar tensiones  
Diciembre 2015  
Macri llamó por teléfono a Francisco para saludarlo por su cumpleaños, en una charla 
"cordial y amable"  
El rosario para Milagro Sala  
Febrero 2016  
En un gesto que despertó polémica, Francisco le envió un rosario a la dirigente Milagro 
Sala, detenida en Jujuy, acusada de asociación ilícita, fraude y extorsión  
Rostro serio en el Vaticano  
Febrero 2016  
Francisco recibió a Mauricio Macri y Juliana Awada en el Palacio Apostólico del Vaticano. 
Hubo coincidencias en la lucha contra la pobreza y el narcotráfico, pero el encuentro quedó 
marcado por el rostro serio del Papa, interpretado como un gesto de frialdad  
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No a Barrientos, sí a Bonafini  
Mayo 2016  
La dirigente Margarita Barrientos, cercana a Pro, revela que en 2013 fue retirada por los 
guardias suizos cuando esperaba ser saludada por Francisco. En cambio, el 27 de mayo 
Francisco recibió a solas a Hebe de Bonafini  
Agenda para un próximo encuentro  
Mayo 2016  
Los obispos argentinos invitan a Macri a asistir en octubre a la canonización del cura 
Brochero. El Presidente se verá en ese momento con Francisco  
Marcha atrás en la donación  
Junio 2016  
Francisco ordena a los directores de Scholas Occurrentes devolver la donación de $ 16,6 
millones realizada por el gobierno de Macri. Y les pide que le envíen un comprobante  
Vegeu: http://www.lanacion.com.ar/papa-francisco-t49139 
 
 

Tramesa: 8 de juliol de 2016 
 

Curs d’Agent de Pastoral Sanitària 
 

S’inicia la 
XXVIIena 
Edició del 

Curs d’Agent 
de Pastoral 

Sanitaria. 
L’Escola de 

Pastoral 
“Nostra 

Senyora de la 
Salut” de 
Centres 

Socio-
Sanitaris Catòlics de Catalunya, associada al Camillianum, l’Institut Internacional de 

Teologia de Pastoral Sanitària de Roma, organitza aquesta formació. 
 
El mes de setembre s’obre el termini d’inscripció al curs que va adreçat a totes aquelles 
persones que vulguin assumir la missió pastoral o senzillament tenir una formació personal 
en aquest àmbit ja siguin religiosos/es, sacerdots, diaques, professionals, voluntaris... 
 
Les classes s’impartiran en castellà, els dimarts de 10h a 14h i de 15h a 18h del 4 d’octubre 
de 2016 al 13 de juny de 2017 a la seu de l’Escola (Pl. Urquinaona 11, 3r 1a, Barcelona) 
Per a més informació i inscripcions podeu adreçar-vos presencialment a la seu de l’Escola, 
per telèfon al 93 318 27 38 o per correu electrònic a csscc@csscc.org.  
 

Gna. Antònia Ortiz Ruiz, Secretària General de CSSCC 

Nota.- Aquesta tramesa adjunta un document amb les informacions bàsiques. 
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Tríptic informatiu Curs d’Agent de Pastoral Sanitària 
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La Nit de les Religions de Barcelona és una 
proposta del Grup Interreligiós i Interconfessional de 
Joves de l’Associació UNESCO per al Diàleg 
Interreligiós (AUDIR). 
Durant la tarda-nit del dissabte 17 de setembre, 
24 comunitats religioses de la ciutat de Barcelona 
obriran les seves portes i oferiran diferents activitats 
per tal que la ciutadania es pugui acostar a conèixer-
les. El projecte s’emmiralla en “La Nit de les 
Religions de Berlín”, una iniciativa que es duu a 
terme a la ciutat alemanya des de fa 4 anys. 
El format de la proposta és un itinerari autoguiat per 
al visitant que, a partir de la informació recollida en 
aquest fulletó i en la nostra pàgina web, podrà 
decidir quines són les comunitats que més li 
interessa visitar en cada moment. 
Aquest projecte vol contribuir a fer conèixer una 
realitat a voltes desconeguda com és la de la 
diversitat religiosa, afavorint un espai de trobada 

veritable, lluny de les imatges sovint distorsionades que ens arriben sobre les diferents 
tradicions religioses que conviuen a la nostra ciutat. 
Els programes d’activitats han estat elaborats per les mateixes comunitats religioses i 
inclouen visites guiades, tallers, música, teatre, conferències i degustacions de menjar típic. 
Algunes de les comunitats, a més, oferiran activitats o xerrades centrades en el paper de 
la dona en les religions. 
Trobareu informació resumida dels horaris i programes en aquest fulletó, i una informació 
més detallada sobre les comunitats que participen en el projecte, a la nostra web. 
Us hi esperem! 
 
Per a més informació: www.audir.org | nitdelesreligionsbcn@audir.org | 93 457 69 80 

 
Cristianisme catòlic 
 
1. Església i monestir de Nostra Senyora de Pompeia 
19.00 h. Missa dominical cantada amb orgue 
20.00 h. Visita guiada al convent i berenar-sopar 
21.00 h. Conferència: L’Espiritualitat de santa Clara i sant Francesc d’Assís 
22.00 h. Pregària contemplativa a la Cripta 
 
2. Parròquia de Sant Ignasi de Loiola 
La parroquia oferirà diverses activitats de diàleg ecumènic amb les esglésies protestants 
del barri 
17.00 h. Xerrada-conferència del P. Víctor, de l’Església Evangèlica Betlem 
18.00 h. Projecció de la pel.licula “Martín Lutero” 
19.30 h. Descans amb cafè i pastes 
20.00 h. Diàleg al voltant de la pel.lícula 
20.30 h. Xerrada-conferència de Juan Martínez, pastor de l’Església Evangèlica Ebenàzer 
 

La nit de les religions 

http://www.audir.org/
mailto:nitdelesreligionsbcn@audir.org
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3. Parròquia de Sant Pau del Camp 
Programa: Visita guiada a l’església romànica, el claustre, la sala capitular i el Palau de 
l’Abat 
Horari: 20.45-21.45 h 
 
Cristianisme evangèlic o protestant 
 
4 .Església Protestant Barcelona-Centre 
Programa: Concert amb peces d’origen protestant, a partir del qual es farà una presentació 
d’aquesta tradició. Berenar-sopar 
Horari: 19.30-21.00 h 
 
5. Església Evangèlica Baptista de la Barceloneta 
Programa: Audiovisual sobre la història de l’església baptista. Visita guiada a les 
instal·lacions de l’església i a les activitats que s’hi fan. Exposició “Bíblia i cultura”. 
Explicació sobre el paper de la dona en l’església. Pica-pica 
Horaris: Diferents torns amb els següents horaris; 18.00 h. 18.30 h. 19.00 h. 19.30 h. 
20.00h. 20.30h 
 
6. Església Evangèlica Assemblea de Germans de Gràcia 
Programa: 17.30-18.30 h. Activitats per a infants 
19.00-20.30 h. Xerrada “La dona a l’església, la Bíblia i el barri” 
20.30 h. Audiovisual documental sobre els darrers 145 anys de la comunitat amb recull de 
testimonis 
17.30-21.30 h. Exposició (L’exposició es podrà visitar tota l’estona que durin les activitats) 
 
7. Església Evangèlica Unida de Barcelona 
Programa: Audiovisuals, xerrades i col·loquis sobre la influència del cristianisme en la 
cultura catalana i occidental. Pica-pica 
Horari: 18.00-21.00 h 
 
8. Església Adventista del Setè Dia de Barcelona-Urgell 
Programa: 18.00 h. Visita guiada a les instal.lacions i diàleg amb els membres de la 
comunitat 
18.45 h. Petit berenar 
19.00 h. Visita guiada a les instal.lacions i diàleg amb els membres de la comunitat 
 
Cristianisme ortodox 
 
9. Església Ortodoxa- Protecció de la Mare de Déu 
Durant la franja horària de l’ofici de vespres no hi haurà projecció de l’audiovisual ni visita 
al temple. La visita al taller d’iconografia sí que es podrà fer. 
Programa: Visita guiada al temple. Projecció de l’audiovisual “La pregària en els monestirs 
ortodoxos del món”. Visita guiada al taller d’iconografia. Ofici de vespres. 
Horaris: 17.00-21:30 h (visita) 
19.00 -19:30 h (ofici de vespres) 
 
Altres denominacions cristianes 
 
10. Testimonis Cristians de Jehovà 
Programa: Presentació de la comunitat; qui són els testimonis de Jehovà i com són les 
seves reunions.Visita guiada a la Sala del Regne. Refrigeri i acomiadament. 
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Horaris: Diferents torns de 45 minuts amb els següents horaris; 18:00 h. 18.45 h. 19.30 h. 
20.15 h. 21.00 h. 21.45h. 
 
11. Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (Mormons) 
Els audiovisuals només es projectaran en els horaris indicats 
Programa: Projeccions “Conegui els mormons” i “Els testimonis” (18 i 20h). Exposició “Els 
temples dels darrers dies”. Taller d’introducció a la història familiar i la genealogia. Taller 
sobre l’autosuficiència, el fons perpetu de l’educació. Presentació de “La Societat de 
Socors” de la que formen part totes les dones de la comunitat. Refrigeri. 
Horaris: 18.00-22.00 h 
 
Islam 
 
12. Centre Cultural Islàmic Català 
Els tallers tenen un nombre limitat d’assistents. Per entrar a l’oratori caldrà treure’s les 
sabates. 
Programa: 18.00-18.20 h. Audiovisual sobre l’islam al món 
18.20-19.00 h. Taula rodona: “Testimonis de conversos a l’islam” 
19.00-20.00 h. Visita a l’oratori i a l’exposició sobre els diversos àmbits de la religió islàmica 
20.00-20:45 h. Tallers: “Taller de henna” i “Taller sobre usos del vel” 
20:45-21.00 h. Oferiment de té i dolços tradicionals àrabs 
 
13. Associació Musulmana Minhaj Ul-Quran 
Programa: Rebuda i explicació de les activitats de l’associació. Visita a l’oratori. Concert de 
cants sufís 
Horaris: 18.00-19.15h 
 
14. Ass. Cultural Ponterapia. Música Sufí, amb 
Dr. Jordi Delclòs i Escola de Música Turca i Sufí 
Programa: Primera part: Música tradicional. 
Segona part: Música espiritual sufí amb Sema 
(dansa ritual giratoria sufí) 
Horaris: 22.00-23.00 h. Primer concert 
23.15-00.15 h. Segon concert 
 
15. Associació Cultural Centre Sufí 
Es prega no deixar les espatlles ni els genolls al descobert. No cal cobrir-se els cabells 
Programa: Oracions del rite islamic i Zikr (meditacio/recitació guiada dels Noms d’Al·là) en 
grup. Testimonis de les dones sufís de la comunitat sobre la dona en l’islam. 
Horaris: 19.00- 24.00 h 
 
Judaisme 
 
16. Comunitat Jueva Atid 
Activitat per a la qual cal inscriure’s: 
secretaria@atid.es 
Programa: Visita a la sinagoga. Xerrada sobre l’evolució històrica dels judaisme a nivell 
local, fins als nostres dies. Torn obert de preguntes. 
Horari: 1r torn: 16.00-17.00 h. 2n torn: 17.30-18.30 h 
 
17. Comunitat Jueva Progressista Bet-Shalom 
Activitat per a la qual cal inscriure’s abans del 13 
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de setembre a: info@betshalom.cat 
Programa: 20.00-20:30 h. Havdalà (Cerimònia de cloenda del Sàbat) 
20.30-22.00 h. Visita a la comunitat. Música i cançons tradicionals jueves. Pica-pica a base 
d’humus, falafel i dolços tradicionals jueus. 
 
Budisme 
 
18. Dojo Zen Barcelona Kannon 
Cal dur roba còmoda. No es permetrà l’entrada 
després de l’inici de la meditació. 
Programa: Introducció al Zen. Meditació guiada. 
Horaris: 1er torn: 19 h, 2on torn: 21 h, 3er torn: 23 h. 
 
19. Centre zen de Barcelona 
Programa: Visita als espais del centre. Explicació introductòria sobre el budisme i la 
meditació zen. Breu sessió de meditació. Explicació del paper de la dona en la tradició zen. 
Oferiment de tè japonès. 
Horaris: 1er torn: 18.00-19.30 h. 2on torn: 19.30-21.00 h 
 
20. Casa del Tíbet de Barcelona 
Programa: Explicació dels fonaments del budisme. Meditació i recitat de mantres. 
Degustació de té dolç i khapses (galetes tibetanes) 
Horari: 21.00 -23.00 h 
 
Fe Baha’i 
 
21. Centre Baha’i de Barcelona 
Programa: Breu presentació de les creences Baha’i. Oracions. Projecció audiovisual. 
Exposició sobre Taheréh poetessa baha’í, pionera en l’alliberament de la dona a Iran al 
segle XIX. Oferiment de refrescos. 
Horari: 19.00 – 23.00 h 
 
Hinduisme 
 
22. Associació per la Consciència de Krishna 
Programa: Kirtana (cants devocionals). Tres torns: 
18.30 h. 19.30 h. i 20.30 h. 
Exposició “Tolerància i respecte segons els vedes”. 
Tres torns: 18.45 h, 19.45 h. 20.45 h. 
Teatre “El geni de la làmpada”. Dos torns: 19.00h, 20.00 h 
A la sortida s’ofereix a tots els visitants una degustació vegetariana/vegana. 
 
Sikhisme 
 
23. Gurdwara Sikh del Raval 
Per entrar a la gurdwara caldrà treure’s les sabates 
Programa: 19.30 h. Taller de turbants. Aprenem a posar-nos un turbant sikh 
19.45 h. Explicació de la comunitat i del temple 
20.30 h. Kirtan (música tradicional índia) 
20.45 h. Sopar vegetarià ofert per la comunitat 
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Tradicions paganes 
 
24. Wicca Celtíbera 
Programa: 19.00-22.00 h. Presentació i exposició guiada sobre diferents aspectes del Culte 
Celtiber. Aprofundiment sobre el paper de la dona en la tradició celtíbera. 
21.00-22.00 h. Libació i degustació final amb Caelia (beguda mil·lenària celtibèrica) 
................................................................................................ 
Acte inaugural de la Nit de les religions de Barcelona 
12.00- 12.25 h. Benvinguda i parlaments 
12.25-12.30 h. Audiovisual de la Nit de les Religions 
de Berlín 
12.30-13.15 h. Concert interreligiós 
13.15-13.30 h. Cloenda de l’acte 
................................................................................... 
 
 
 
 
 

 

   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  

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   

27 dj Assemblea Cintra. Jesuïtes Casp. A les 7 de la tarda.  

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   

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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   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  

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  



  
 
 

    30 | 30 

 

 

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 

 
  

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  
  

  

mailto:sec.general@urc.cat

