
  
 

 
 

 
El Papa ha visitat aquest dimarts per sorpresa Amatrice, la localitat italiana que va ser completament devastada 
pel terratrèmol del 24 d'agost al centre d'Itàlia, un sisme que va causar 297 morts. 
 

"Sóc al vostre costat i prego per vosaltres" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barcelona, 6 d’otubre de 2016                                                                             ANY IX. núm.        

Al dia de Sant Francesc d’Assís, el Papa visita Amatrice 

Jesuïtes: 36 Congregació general 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 

 
 

Reunió 75 

Data 20 d’octubre de 2016, dijous 

Hora De 1/4 de 10 del matí fins a 2/4 de 3 de la tarda, i dinar 

Lloc Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació, 231 - Barcelona 

Convocats Superiores i superiors generals, superiores i superiors provincials, abadesses i abats, priores i 
priors, delegades i delegats, delegats episcopals de Vida Consagrada, persones convidades 

 

Ordre del dia 

9.15 
9.30 

 
 

10.20 
 
 
 

 
 
 

11.15 
 

12.00 
 

12.30 
 
 
 

13.30 
 
 
 
 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
OBERTURA 
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
PRIMER MOMENT: ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost 2017 
4. Elecció d’una vocal per a la Junta directiva 
5. Ratificació del nomenament del secretari general i administrador 
SEGON MOMENT: INTERVENCIÓ DE MONS. JOAN JOSEP OMELLA, ARQUEBISBE 
6. Presentació, intervenció i diàleg amb Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de 

Barcelona 
Descans 

TERCER MOMENT: TEMA DE REFLEXIÓ, ESTUDI I DEBAT 
7. Temes per a la reflexió de la vida religiosa a Catalunya 

Una reflexió de la Junta directiva de URC.  
Motivació a càrrec del G. Lluís Serra, secretari general. Diàleg. 

QUART MOMENT 
8. Ressò sobre la Constitució apostòlica “Vultum Dei quaerere” sobre la vida 

contemplativa femenina 
9. Associació Cintra i Fundació Benallar. 
10. Testimoniatge sobre la germana Isa Solà 
CLOENDA 
10 Torn obert de paraula 
11. Cloenda de l’assemblea  

Dinar de germanor 
 

  
Art 13   COMPOSICIÓ DE L’ASSEMBLEA 

13.1  Els membres de l’URC, d’acord amb l’article 8, participen a l’Assemblea 
general amb veu i vot. 

13.2  Els Superiors Majors i les Superiores Majors que no tenen residència 
habitual a Catalunya, però sí cases i comunitats, poden designar un 
delegat permanent o una delegada permanent, que tindrà veu i vot a 
l’Assemblea, tot i que mantenen el dret de participar-hi amb veu i vot. 
En aquest cas, el delegat o la delegada pot assistir-hi amb veu, però sense vot. 

13.3   Els Superiors Majors i les Superiores Majors amb residència habitual a Catalunya poden designar un delegat o 
una delegada “ad casum”, amb veu i vot, quan no puguin assistir personalment a l’Assemblea. 

13.4  Els noms dels delegats i de les delegades permanents, així com els d’aquells “ad casum”, han de ser comunicats 
oficialment a la Secretaria general amb antelació a  l’Assemblea per poder tenir veu i vot 

75 assemblea general de l’URC 

 75 

Lluís Serra i Llansana 
Secretari general 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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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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El P. Bruno Cadoré OP a los jesuitas: La audacia de lo improbable en la fidelidad a la 
obra del Espíritu 

 
El domingo 2 de octubre los 215 miembros de la #CG36 han celebrado la Eucaristía en la 
Iglesia del Gesù, comenzando con ello oficialmente los trabajos de la asamblea. La misa 
ha sido presidida por el padre Bruno Cadoré, Maestro de la Orden de Predicadores. Según 
una tradición consolidada desde hace muchos años, se invitaría al superior de los 
Dominicos para celebrar el funeral del General de los Jesuitas. En este caso, ha sido 
invitado a presidir la celebración de apertura de la Congregación que recibirá la renuncia 
de Nicolás. Esta será la primera tarea de la Congregación antes de proceder a la discusión 
del estado de la Compañía y de la elección del nuevo General. 

Durante la eucaristía de apertura de la Congregación general, el Maestro de la Orden de 
los Predicadores pronunció una homilía inspirada en los textos bíblicos ofrecidos por la 
liturgia del día, 27º domingo del tiempo ordinario: versos del profeta Habacuc, de la carta 
de san Pablo a Timoteo y del capitulo 17 del evangelio de san Lucas. 

El padre Cadoré llamo la atención en primer lugar sobre la petición que hacen los apóstoles 
a Jesús: “¡Señor, aumenta en nosotros la fe!” Esa es la actitud que conviene al principio de 
la Congregación General. El predicador explica por qué: “La fe es necesaria, más aún, 
porque es necesario comprender que, aunque intentemos lo increíble, debemos 
arriesgarnos a decir: ‘¡somos simples servidores: sólo hemos cumplido con nuestro deber!’ 
Una asamblea como la vuestra (…) se desarrollará sin duda entre el deber de llamar 
continuamente a la Compañía a intentar la audacia de lo «improbable», y la voluntad 
evangélica de hacerlo con la humildad de aquellos que saben que, en este servicio donde 
el ser humano pone toda su energía, “todo depende de Dios”. 

Jesuïtes: 36 Congregació general 
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Esa audacia de intentar el imposible era la de Ignacio cuando fundó la Compañía de Jesús. 
¿Es esta audacia todavía posible en los tiempos de crisis que vivimos, donde se revelan 
toda clase de violencias? Si, es posible, dice el dominico a los jesuitas, si es “la audacia de 
hacer oír por medio de vuestro compromiso, vuestras palabras, vuestras solidaridades, la 
voz siempre inesperada de Aquel que espera el mundo, que vence la muerte y establece 

la vida; Aquel a quien vosotros buscáis dar la mayor gloria.” Esta fe es únicamente posible 
si se apoya sobre el consejo de san Pablo a su amigo Timoteo: “Encontrar la fuerza y la 
creatividad de la fidelidad en el soplo que nos llega del Espíritu y que nos conduce al 
encuentro y a la escucha del otro, que abre en el corazón del hombre el manantial de la 
compasión, que consolida la alianza indefectible con aquellos que nos han sido confiados.” 

Finalmente, insiste el padre Cadoré, si la fe que los apóstoles necesitan debe ser la fe de 
la audacia, debe ser al mismo tiempo la fe del servidor humilde, la fe de una vida 
verdaderamente entregada por los demás. “¿De qué es exactamente servidor? De una 
mesa, mesa de pecadores, mesa de acogida de todos donde está invitados ciegos y cojos, 
fariseos y publicanos, adúlteros y hombres de bien. Ignacio, vuestro fundador, hacía esta 
oración: «Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a amaros como Vos lo merecéis, a dar 
sin contar, a combatir sin preocuparme de las heridas, a trabajar sin buscar el descanso, a 
gastarme sin esperar otra recompensa que el saber que hacemos vuestra Santa Voluntad» 
¿No es esta una invitación, hoy todavía, a ponernos al servicio de esa mesa?”. 

El texto completo de la homilía 

Para la predicación a la Congregación General de los Jesuitas (2 de octubre de 2016) (Ha 
1, 2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2Tm 1, 6-8.13-14; Lc 17, 5-10)  
 
¡Señor, aumenta en nosotros la fe!  
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Este pedido urgente al Señor es la más bella oración que se pueda imaginar para «abrir» 
la celebración de vuestra Congregación General. Y, en el Evangelio que acaba de ser 
proclamado, Jesús destaca dos razones por las que dicha oración es tan apropiada. La fe 
es necesaria – aunque sea tan modesta en apariencia como un grano de mostaza – porque 
se trata de arriesgarse a intentar lo improbable: «podríais decir a este árbol: desarráigate 
y vete a plantar en el mar, y os obedecería». La fe es necesaria, más aún, porque es 
necesario comprender que, aunque intentemos lo increíble, ¡debemos arriesgarnos a decir: 
«somos simples servidores: sólo hemos cumplido con nuestro deber»! Una asamblea como 
la vuestra, enraizada en una tradición de evangelización tan rica, y llena de tantas 
experiencias de unos y de otros, se desarrollará sin duda entre el deber de llamar 
continuamente a la Compañía a intentar la audacia de lo «improbable», y a la voluntad 
evangélica de hacerlo con la humildad de aquellos que saben que, en este servicio donde 
el ser humano pone toda su energía, «todo depende de Dios».  

Pero ¿es posible para nosotros tener esa audacia de lo improbable, esa audacia del 
Evangelio, audacia de vuestro fundador Ignacio que funda su Compañía, pequeña como 
un grano de mostaza, en un tiempo de crisis, de necesidad de fraternidad y frente a 
desafíos inmensos? Me parece que es la pregunta que atormenta al profeta Habacuc: 
«¿Hasta cuándo clamaré a ti, Señor, sin que me escuches? ¿Te gritaré: «Violencia», sin 
que me salves?». Muchos de ustedes podrían enunciar las maldiciones del profeta que 
explican la fuerza con la que interpela a su Dios. Hoy todavía el mundo está desfigurado 
por aquellos que acumulan lo que no les pertenece, que persiguen antes que nada sus 
propios intereses, construyen un mundo sobre la sangre de muchos olvidados que son 
manipulados, inventan continuamente nuevos ídolos. Violencias, que desfiguran el rostro 
de lo humano en las personas, las sociedades y los pueblos. Lo más improbable, en este 
contexto, tal vez no sea derrocar con nuestras manos humanas y dentro de los límites de 
nuestra inteligencia y de nuestras capacidades, tales violencias para poner el mundo un 
poco más al derecho. Es necesario, por supuesto, arriesgarse a buscar el modo de 
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remendar lo que está roto. Pero la verdadera audacia de lo improbable ¿no consiste en 
hacer oír, en medio de ese trabajo de «remiendo», la voz de Aquel que, contra viento y 
marea, conduce a su pueblo y le da la fuerza de vivir por medio de su fidelidad? Que el 
Señor os conceda la gracia, a lo largo de vuestras reflexiones y discernimiento, de dejaros 
guiar, engendrar, por la audacia de hacer oír por medio de vuestro compromiso, vuestras 
palabras, vuestras solidaridades, la voz siempre inesperada de Aquel que espera el mundo, 
que vence la muerte y establece la vida, Aquel a quien vosotros buscáis darle la mayor 
gloria.  

Lejos de ser ingenua, esta audacia es realista. El apóstol Pablo, en su segunda carta a 
Timoteo, nos ayuda a comprender la razón. Es una audacia realista, en primer lugar, 
porque se apoya sobre un primer don: «Revive el don gratuito de Dios», invitación que hace 
eco a otras formuladas por el Apóstol «Con solicitud incansable y fervor en el Espíritu, 
servid al Señor.» (Rm 12, 11). «No apaguéis el Espíritu» (1Te 5, 19), «No lo contristéis» 
(Ef 4, 29). Probablemente la principal tarea de una Congregación, como la que iniciáis hoy, 
consiste en buscar la audacia de lo improbable en la fidelidad a la obra del Espíritu. 
Encontrar la fuerza y la creatividad de la fidelidad en el soplo que nos llega del Espíritu y 
que nos conduce al encuentro y a la escucha del otro, que abre en el corazón del hombre 
el manantial de la compasión, que consolide la alianza indefectible con aquellos que nos 
han sido confiados. Pero la audacia de lo improbable es realista, - 2 también, porque busca 
continuamente estar al unísono con Aquel de quien Pablo, soportando sus sufrimientos, 
fue hecho heraldo, apóstol y doctor, Jesucristo el Salvador que hizo lo improbable cuando 
destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio (v. 9-12). 
La audacia de la evangelización está orientada hacia el rostro del Salvador, de cuya voz 
busca hacer oír, cuyo misterio busca hacer percibir. El misterio de esa voz es que ella tiene 
como única pretensión el afirmar que en el afrontar humildemente el absurdo de la vida 
dada se puede abrir en este mundo el camino de un nuevo nacimiento a la vida.  
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Aumenta nuestra fe, pedían los apóstoles. Pero, ¿cómo les surge esta pregunta? ¿Cómo 
responderemos en nuestro tiempo a la necesidad urgente de vivir como hombres de fe, 
contemplativos en acción, hombres cuya vida será realmente entregada por los demás? 
Recordaréis que, en el Evangelio de Lucas, el pasaje que hoy hemos escuchado es la 
continuación de una enseñanza de Jesús sobre la vida entre los hermanos. Es inevitable 
que surjan escándalos, y debéis estar atentos para no llevar al pecado a uno sólo de estos 
pequeños. A continuación, está la enseñanza sobre el perdón ininterrumpido concedido al 
hermano, una vez, siete veces… Y ¡ahí aparece la pregunta de los apóstoles! En el fondo, 
siempre es lo mismo: come el Reino, lo improbable nunca está lejos de ti. Sí, por supuesto, 
es la búsqueda apasionada de abrir en este mundo caminos para la sabiduría, caminos 
donde la palabra y los proyectos humanos cobren sentido en la búsqueda de construir un 
mundo hospitalario para el hombre. Pero aquello que puede dar un fuego interior a esta 
búsqueda apasionada es la experiencia concreta, a veces banal y con frecuencia difícil, del 
perdón. Es experiencia de sobreponerse a la ofensa para dar, de nuevo, sin condiciones, 
la vida en abundancia. Esa experiencia que lleva a descubrir que uno tiene en sí mismo 
una vida mucho más fuerte, mucho más bella, que la que uno creía poseer, una vida que 
encuentra su verdad plena cuando se desprende de sí misma para ofrecerse al otro. 
Experiencia de vida fraterna, cuyo testimonio es tan importante hoy. Creo que no es gratuito 
si en el Evangelio de hoy, Jesús continua con la evocación del simple servidor. ¿De qué es 
exactamente servidor? De una mesa, mesa de pecadores, mesa de acogida de todos 
donde está invitados ciegos y cojos, fariseos y publicanos, adúlteros y hombres de bien. 
Ignacio, vuestro fundador, hacía esta oración: «Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, 
a amaros como Vos lo merecéis, a dar sin contar, a combatir sin preocuparme de las 
heridas, a trabajar sin buscar el descanso, a gastarme sin esperar otra recompensa que el 
saber que hacemos vuestra Santa Voluntad» ¿No es esta una invitación, hoy todavía, a 
ponernos al servicio de esa mesa?  

Mesa de Emaús, donde el simple servidor aprende su oficio dejándose guiar por su primer 
compañero, Jesucristo el Salvador.  

¡Señor, aumenta nuestra fe! 
 

Primera sesión en el aula y dimisión del padre Nicolás 



  
 
 

    9 | 40 

 

Los miembros de la Congregación habían participado ya, a lo largo de los dos días previos, 
a una sesión informativa sobre el modo de trabajar en el aula, entre otras cosas sobre la 
utilización de las tablets electrónicas, gracias a las que podrán tener acceso a la mayor 
parte de los documentos de trabajo. Eso ha permitido que esta mañana, a las 9.00, hayan 
podido comenzar su trabajo sin más. 

En la fiesta de San Francisco de Borja, patrón de la Curia General, el P. James Grummer 
ha invitado a la asamblea a ponerse en pie para invocar el Espíritu Santo cantando el Veni 
Creator. Inmediatamente ha invitado al P. General a tomar la palabra. Éste ha anunciado 
que confiaba la animación de la Congregación al P. Grummer y que lo elegía como Vicario 
General de la Compañía para el período que habría de preceder a la elección de un nuevo 
General. En este momento el P. Nicolás ha preferido abandonar la tribuna y pasar a 
sentarse entre los demás miembros de la Congregación. Se ha retomado la oración. 

A diario será posible orar con los miembros de la Congregación General, ya que la oración 
que se haga en el aula estará a disposición de todos en la sección “sala de oración” del 
sitio web gc36.org . 

El P. Grummer ha presentado el equipo de secretarios que tomarán nota de las 
intervenciones orales durante la Congregación. A continuación se han presentado los 
intérpretes, precisando cada uno las lenguas con las que trabaja. Se han descrito las 
responsabilidades del equipo técnico. Tras ello la asamblea se consideraba dispuesta a 
comenzar oficialmente el trabajo, cuya primera etapa consistía en constatar que todos los 
convocados estaban presentes, que la Congregación se consideraba “completa”. El equipo 
de los medios se ha retirado, ya que el trabajo de la Congregación se desarrolla a puerta 
cerrada. 

En el trascurso de la mañana el P. Nicolás ha presentado la dimisión y ha pedido su 
aceptación a la Congregación, a lo que ésta ha respondido afirmativamente. El padre 
Grummer, a partir de ese momento, se ha hecho cargo de la responsabilidad de la 
Compañía como Vicario General. 
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El Papa impressiona amb una visita sorpresa a la zona del terratrèmol, al centre 
d'Itàlia: "Sóc al vostre costat i prego per vosaltres" @IgnasiMiranda 04/10/2016  
   

El Papa ha visitat aquest dimarts per sorpresa Amatrice, la localitat italiana que va ser 
completament devastada pel terratrèmol del 24 d'agost al centre d'Itàlia, un sisme que va 
causar 297 morts. El pontífex ha aterrat a les 9.10 hores (7.10 GMT) en aquesta localitat 
de la província de Rieti, a la regió central de Lazio, i s’ha dirigit primer als mòduls instal•lats 
perquè els nens puguin tornar a l'escola. Allà ha saludat les mestres i els 
petits. Francesc s’ha adreçat, un per un, al centenar llarg de nens d'Amatrice i de les 
localitats properes que han pogut començar aquest curs escolar gràcies a la instal•lació 
d'aquests mòduls, ja que el seu col•legi va quedar parcialment destruït.  
 
El Sant Pare ha mostrat proximitat i pregària als afectats per la tragèdia. Ha assegurat que 
ha pensat molt "en el gran dolor d'aquells primers dies", alhora que veia que la seva 
visita "podia ser més un destorb que no pas una ajuda o una salutació". En aquesta 
línia, ha aclarit que no volia "molestar, per la qual cosa era millor que passés una mica 
de temps perquè s'arreglessin algunes coses, com ara l'escola". Francesc ha 
expressat "proximitat i pregària". "Des del primer moment, he sentit que havia de 
venir aquí amb vosaltres, simplement per dir que sóc al vostre costat, res més, i que 
prego per vosaltres", ha comentat. 
 
El pontífex s’ha aturat uns 20 minuts per saludar els estudiants, i també s’ha trobat en un 
dels mòduls amb un home, visiblement colpit, que va perdre la seva dona i els seus dos 
fills en el terratrèmol. Després el Papa s’ha desplaçat fins a la "zona vermella", tancada 
per seguretat en ser la més afectada pel terratrèmol, en companyia del bisbe de 
Rieti, Domenico Pompili. En aquest punt tràgic, Francesc ha comprovat la destrucció del 
poble de 2.600 habitants que, en el moment del terratrèmol, havia triplicat els habitants ja 
que és un lloc on els romans passen les seves vacances. A Amatrice, una de cada tres 
cases es van ensorrar i només en aquesta localitat van morir més de 230 persones, mentre 
que la resta van morir a les localitats d’Accumoli i Arquata del Tronto. 

El Papa ha visitat per sorpresa Amatrice 
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Francesc ja havia anunciat diumenge passat, en el vol amb què tornava de l'Azerbaidjan, 
que volia fer aquesta visita "privadament" i "sol", "com a sacerdot, bisbe i papa", per 
ser més a prop de la gent. El Papa ja havia mostrat el seu desig a finals del passat mes 
d'agost de visitar la zona "tan aviat com fos possible". Oficialment no s’havia fet públic 
el programa d'aquesta visita, de poques hores, una estada que ha servit per mostrar la 
proximitat del Sant Pare a la població de les zones afectades pel terratrèmol. Unes 4.000 
persones viuen encara a les tendes instal•lades després del sisme, de magnitud 6 a l'escala 
Richter, ja que les seves cases van quedar completament destruïdes o malmeses. El 
terratrèmol va afectar diverses localitats del centre d'Itàlia. 

 
Impacte entre les autoritats i el poble 
L’alcalde de la localitat d’Amatrice, Sergio Pirozzi, s’ha mostrat molt emocionat per 
aquesta visita del Papa a la zona afectada pel terratrèmol al centre d’Itàlia. "Com vaig dir 
en els funerals, aquesta ha estat la visita més forta a nivell emotiu. La nostra fe ens 
ensenya i ens transmet esperança en la vida després de la mort, i la visita del Papa 
representa la vida, la que vindrà", ha explicat. L'alcalde també ha ha agraït al pontífex 
aquesta visita, de la qual "el més bonic ha estat la seva abraçada, com a testimoni 
d'una proximitat extraordinària no només física, sinó sobretot emotiva". També ha 
acompanyat el pontífex l’alcalde d’Accumoli, Stefano Petrucci, que ha explicat l’ajuda que 
s’ha donat a unes 250 persones, amb moltes famílies que tenen nens, a San Benedetto del 
Tronto. 
 
En un altre moment d’aquesta estada, el Sant Pare ha visitat la residència sanitària 
assistencial San Raffaele de Borbona, a la província de Rieti, on ha saludat els pacients 
acollits en aquest centre.Alberto Bertolini, administrador delegat de la residència, ha 
destacat que els afectats han recuperat la llum d’un gran somriure. "Ha estat meravellós, 
en el sentit que el Sant Pare inesperadament ha vingut a visitar els nostres pacients 
recuperats. Ha estat un moment de joiosa turbulència, un fet que ha impressionat 
tothom i ha omplert d'esperança", ha destacat. L’administrador de la residència San 
Raffaele ha explicat també que els pacients són persones grans dependents i que no es 
podien recuperar a casa seva, homes i dones que han rebut del pontífex un gran missatge 
d’esperança. 
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SANDRA BUXADERAS Ciutat Del Vaticà | El papa Francesc va abraçar la monja sor Lucía 
Caram i hi va bromejar al centre de la plaça de Sant Pere. / ARA 

  
Una abraçada del papa Francesc a sor Lucía Caram en l’indret més visible de la plaça de 
Sant Pere: amb aquest gest el líder dels catòlics va desautoritzar ahir les crítiques i 
amonestaments que ha rebut la mediàtica monja de Manresa per part del govern espanyol 
del PP i dels sectors més conservadors de la jerarquia eclesiàstica catalana i espanyola. 
És més, ahir el Papa va dir-li a la monja: “Segueix embolicant la troca!” Unes paraules amb 
què el Papa anima la seva compatriota argentina, establerta a Catalunya i reconeguda com 
a Catalana de l’Any el 2014, perquè es mantingui ferma. 

Francesc va convidar Caram a Roma en la condició d’impulsora del programa 
#Invulnerables, que vol acabar amb la pobresa infantil a Catalunya, amb la col·laboració 
d’entitats públiques i privades. Amb Caram, per participar en l’audiència pública -davant de 
milers d’autoritats religioses i pelegrins-, hi van viatjar ahir representants de La Caixa i del 
Barça, així com els voluntaris de la Fundació Rosa Oriol que estan implantant el projecte 
de manera pionera a Manresa, en col·laboració amb la Generalitat. Després es portarà a 
altres poblacions catalanes. 

El Papa va reservar a la nombrosa delegació, de gairebé 200 persones, un lloc privilegiat, 
a les primeres files de la plaça de Sant Pere. En acabar l’audiència va convidar-los a pujar 
prop de l’altar. Un cop va tenir la monja al davant, el Papa la va abraçar i li va deixar anar: 
“Veig que segueixes embolicant-la que fa fort”. Un any abans ja li havia demanat a la monja 
que no es desanimés, quan Caram acabava de ser amonestada pel nunci -ambaixador 
vaticà- a Espanya. 
 
Bromes i complicitat 
Ara Caram torna a Roma per la porta gran. Ahir es va permetre fer broma amb el Papa: 
“Ets un jesuïta millorat, perquè vas vestit de dominic”. Els monjos dominics contemplatius, 
com ella, vesteixen de blanc. Francesc va riure i li va recordar que no per això deixa de ser 
jesuïta i que això vol dir que “ningú sap mai ben bé” què pensa. 

El Papa a sor Lucía Caram: “Segueix embolicant la troca!” 
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Caram li va explicar que les monges dominiques dedicaran una part del convent de Santa 
Clara de Manresa a una Casa de la Infància, que actuarà de llar d’infants per a nens de 
famílies amb dificultats. El Papa va abraçar dues de les monges, sor Juana Mari i sor 
Francisca, i va dir: “Espero que moltes comunitats facin el mateix”. Caram va afegir que la 
casa es dirà “Francesc” i el Papa va replicar: “Sí, però per Francesc d’Assís [el sant dels 
pobres]”. 

Aquest projecte forma part del programa pro infància de La Caixa. L’entitat també vol 
preservar l’històric monestir de Santa Clara, del segle XIV. El president de la Fundació, 
Jaume Giró, va regalar-li al Papa una estatueta commemorativa. I el vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi Cardoner -el Barça participa en els programes Barça Kids i FutbolNet-, va 
obsequiar-lo amb una samarreta del club amb la paraula Invulnerables. El Papa va 
correspondre-li distribuint rosaris beneïts per ell mateix. 

A Roma també hi era el bisbe auxiliar de Barcelona Sebastià Taltavull, que juntament amb 
l’arquebisbe Juan José Omella han ajudat Caram a organitzar la trobada, coordinant-se 
amb el dicasteri romà de Justícia i Pau. Aquest organisme vaticà va voler convidar després 
la delegació a una missa a la basílica de Santa Maria la Major. Taltavull era a Roma en 
condició d’administrador apostòlic de Mallorca per inaugurar, també ahir, una important 
exposició al Vaticà dedicada en aquest cas al místic Ramon Llull. 

“Francesc m’ha donat suport en el programa. La complicitat ens fa més forts i significa 
poder treballar més i no haver de desgastar-nos entretenint-nos amb les persones que ens 
perseguien -declarava ahir Caram a l’ARA-. Aquesta és una Església que escolta, l’Església 
de Jesús que ha fet l’opció pels pobres, i es pot dir allò de Roma locuta, causa finita: el 
Papa ara ha parlat, doncs que callin els que posen bastons a les rodes”, va afegir la 
dominica. Encara va seguir: “Algun ministre espanyol va venir a Roma a demanar el meu 
cap, i és bo que els germans en la fe siguem capaços de defensar-nos, com ha fet amb mi 
Francesc” 

 

Francesc rep una delegació del programa 

#Invulnerables, encapçalada per Lucía Caram 

Francesc amb Lucía Caram, el director general de la Fundació Bancària “la Caixa”, el vicepresident del FC Barcelona, i la presidenta honorífica 
de la Fundació Rosa Oriol 

(Obra Social 'La Caixa' - Dc, 5/10/2016) El papa Francesc ha rebut, en el marc de 
l'audiència del dimecres, una representació del programa #Invulnerables, encapçalada 
per sor Lucía Caram; el director general de la Fundació Bancària 'la Caixa', Jaume Giró; 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/
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el vicepresident del FC Barcelona, Jordi Cardoner; i la presidenta honorífica de la 
Fundació Rosa Oriol, Rosa Tous. 

En el grup convidat pel Papa, al que s'ha sumat Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de 
Barcelona i coneixedor del programa #Invulnerables, també hi havia una representació 
important de voluntaris, de famílies del programa i representants d'empreses i fundacions 
que s'han sumat a la causa. 

Una vegada conclosa l'audiència, Francesc ha volgut saludar personalment la delegació, 
moment en què se li han lliurat alguns objectes de regal i se li ha explicat l'estratègia i el 
repte de treballar amb les famílies per garantir la igualtat d'oportunitats i trencar el cercle 
de la pobresa hereditària, implicant tota la societat i promovent la col·laboració público-
privada. 

Sor Lucía Caram, acompanyada per la seva comunitat, a qui el Papa ha volgut donar suport 
de forma explícita en aquesta iniciativa, va lliurar, juntament amb Marc Simón, director de 
l'Àrea Social de la Fundació Bancària 'la Caixa', el projecte de la Casa de la Infància, que 
es construirà en una part del Monestir de Santa Clara de Manresa per realitzar acció social 
directa i que compta amb el recolzament de l'Obra Social 'la Caixa'. Amb aquest gest s'atén 
la petició del papa, en l'Any de la Misericòrdia, per posar els béns al servei dels més pobres, 
segons la proposta de l'Evangeli. 

#Invulnerables, projecte per lluitar contra la pobresa 

El programa #Invulnerables està impulsat per Caram, a través de la Fundació Rosa Oriol, 
l'Obra Social ”la Caixa”, la Fundació FC Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta 
iniciativa es dirigeix a nens i nenes que viuen en contextos de vulnerabilitat i les seves 
famílies. Aquesta intervenció, que ha de donar resposta a les necessitats bàsiques no 
cobertes, ofereix acompanyament i suport integral a la família, així com orientació a pares 
i mares, per promoure la igualtat d'oportunitats. 

El projecte s'està desplegant en diferents localitats catalanes, en funció de l'equilibri 
territorial i dels resultats dels indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social: 
indicadors de renda, d'atur, de protecció social i de demografia. 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/sor-lucia-caram-papa-vol-donar-suport-al-programa
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#Invulnerables té com a finalitat potenciar la col·laboració público-privada perquè 
esdevingui un element essencial a l’hora de donar resposta a les necessitats que es 
manifesten a la societat actual, cada cop més polaritzada i dual. Es vol convertir en una 
eina per lluitar contra la pobresa amb mesures de caràcter transversal i coordinades entre 

tots els agents implicats, i que busquin l’equilibri entre les 
estratègies de caràcter pal·liatiu i les estructurals: 

–El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha 
posat a disposició del projecte el conjunt de recursos i 
serveis que inverteix al territori, d’acord amb els objectius 
de lluita contra la pobresa i de suport a la infància i la família. 

–Els ens locals, de la mateixa manera que el departament 
esmentat, també han ofert al projecte els recursos i serveis 
de què disposen per assolir els mateixos objectius de lluita 
contra la pobresa. 

–L’Obra Social 'la Caixa' ha posat a disposició dels territoris 
pilot els programes Incorpora i CaixaProinfància, tots dos 
desenvolupats a través d’entitats del tercer sector. 

–La Fundació FC Barcelona ha posat al servei del projecte 
#Invulnerables els programes FutbolNet i Barçakids, que 
promouen el treball en valors a través de l’esport per facilitar 
la inclusió en la societat i el desenvolupament personal dels 
participants. 

–La Fundació Rosa Oriol, que dirigeix sor Lucía Caram, 
aportarà l’experiència acumulada en el treball per donar resposta a les persones i els 
col·lectius en risc d’exclusió social.  

 
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/francesc-rep-delegacio-programa-
invulnerable 
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Barcelona, 3 d’octubre de 2016  
 
A totes les Congregacions membres de la Fundació Benallar.  
 
Benvolguts i benvolgudes,  

potser ja sabreu que la Fundació Benallar, projecte intercongregacional en el que participen 
membres de les nostres congregacions, i que té per missió la formació i la inserció laboral 
de joves immigrats en risc d’exclusió i l’acollida de refugiats, ha passat a ser coordinada 
per l’Escola Pia de Catalunya.  

Dimecres 21 de setembre es va convocar una reunió amb l’equip de voluntàries i voluntaris 
i els hi vàrem explicar el que ara us comuniquem mitjançant aquesta circular, que ja us 
havíem avançat en la darrera Assemblea.  

La directora de Benallar, Ana Royo, religiosa teresiana, portava al capdavant de la 
Fundació 14 anys i havia expressat al Patronat el seu desig de ser rellevada en el càrrec 
per tal d’assumir una altra missió dins de la seva congregació. Aquesta circumstància va 
coincidir amb el desig dels membres del Patronat de realitzar un canvi en l’organització del 
Patronat, ja que els seus membres són, per estatuts, els mateixos de Cintra, i així com se 
senten còmodes i capaços de fer aportacions constructives a Cintra pel fet de pertànyer 

Fundació Benallar 
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tots els seus membres a congregacions d’ensenyament, al passar automàticament i al 
mateix temps a ser patrons de Benallar, dedicada a l’Acció Social, l’aportació que els 
patrons podien fer a aquesta segona, era escassa.  

Per aquest motiu, i donada la dificultat que podria significar trobar un religiós o religiosa 
jove que pogués assumir la direcció de Benallar, el patronat va decidir proposar a les 
congregacions membres de la Fundació Benallar, que una d’elles se’n fes càrrec. Després 
de consultar-ho a la darrera Assemblea de les congregacions de Benallar, que va aprovar 
aquesta proposta, es va fer un sondeig entre elles.  

Escola Pia de Catalunya va presentar la seva proposta que consisteix en mantenir el 
funcionament de Benallar amb la mateixa estructura, tal com va demanar el Patronat ; és 
a dir: mantenir la seva missió a favor dels joves immigrants i refugiats, els llocs de treball, 
el voluntariat i la intercongregacionalitat del projecte.  

El dilluns 12 de setembre el 
patronat de Benallar es va reunir 
amb l’Escola Pia de Catalunya i van 
acordar iniciar els tràmits per 
reorganitzar-se. A partir d’aquest 
moment l’Escola Pia posava al 
davant de Benallar un coordinador 
general, en Sergi Noguera, qui 
s’està reunit al llarg d’aquests dies 
amb la directora sortint, per fer el 
traspàs d’informació. Tal com us 
hem comentat, el dimecres 21 de 
setembre es va convocar a tots els 
voluntaris de Benallar a la seu de la 
Fundació i se’ls va explicar tot el 
procés i es va presentar el nou 

coordinador, i els membres de l’Escola Pia implicats: Ernest Botargues, cap d’Àrea d’Acció 
Social, Joan Prat Assistent d’Acció Social, Ramon Francolí director de l’Àrea de Fundacions 
i Eduard Pini, provincial de l’Escola Pia.  

En aquests moments el provincial dels escolapis, Eduard Pini, està visitant les 
Congregacions que cedeixen espais a Benallar, demanant la continuïtat de cessió d’ús 
d’aquests espais a Benallar, informant d’aquest procés i demanant la continuïtat de la 
col·laboració intercongregacional a la Fundació. Fins ara ens consta de la voluntat de 
mantenir aquestes cessions i ajudes per part de les congregacions que ha visitat fins al 
moment.  

L’Escola Pia ha demanat poder disposar de temps per assumir el projecte i per tant, 
jurídicament, continua funcionant el patronat actual. Més endavant ja es veurà quin canvi 
caldrà fer en els estatuts. Entretant el que importa és mantenir l’acció de Benallar en la 
seva totalitat, i aquí és on s’estan centrant tots els esforços.  

Agraïm a l’Escola Pia de Catalunya la seva disponibilitat i entusiasme amb que ha assumit 
el projecte, amb la seguretat que el mantindran i fins i tot el faran créixer. I especialment us 
donem les gràcies a totes les Congregacions membres de Benallar per la vostra 
col·laboració en aquest projecte que des de l’Escola Pia volen que es mantingui com 
projecte intercongregacional.  

En la propera assemblea us informarem amb tot detall.  

Resta a la vostra disposició el Patronat de la Fundació Benallar. 
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El 21 de gener del 2017 els monjos cistercencs compliran 50 anys de la seva presència al 
monestir de Santa Maria de Solius. He passat uns dies a la seva hostatgeria. No és la 
primera vegada. Tres pinzellades d’aquest racó de pau. 

Primera. Hi arribo un diumenge a la nit a l’hora de sopar. Aquell lloc em contagia serenitat. 
Juntament amb la comunitat dels nou monjos, hi ha unes quantes persones més. No s’hi 
parla. El silenci s’omple de música clàssica, que ens acompanya durant tot el sopar. Els 
rostres dels monjos, l’ambient familiar, em recorden escenes de la pel·lícula De dioses y 
hombres, un dels millors films religiosos de la història del cinema. El darrer sopar a 
Tibhirine, pletòric d’emoció continguda, els diàlegs dels personatges, la complexitat del 
discerniment, el sentit de pertinença a una comunitat... Aquí, darrere de cada rostre, un 
món interior. Unes 
biografies que cal 
llegir des del cor. Les 
batalles de l’esperit 
són les batalles 
autèntiques, que no 
estan renyides amb la 
pau. La resta, guerres 
que condueixen a la 
destrucció i a l’odi. 

Segona. El temps i 
l’espai es 
redimensionen. El 
ritme de la pregària 
de les hores marca la 
jornada, des de matines fins a completes. Els salms gairebé sempre cantats, permeten 
capbussar-se en la Bíblia, el llibre per a mi més suggeridor. Els monjos canten o reciten 
versets amb atenció i dignitat. La celebració diària de l’eucaristia, sense ornaments estèrils, 
gaudeix també d’aquest to senzill i càlid. El lloc té el seu encant. Impressiona especialment 
el silenci. La vegetació tenyeix de verd els voltants del monestir, una antiga parròquia del 
segle XVIII. Es tracta d’un lloc solitari, però no apartat. A la casa no hi ha luxes. Al contrari, 
hi regna la simplicitat. Conversar amb els monjos resulta sempre una comunicació agraïda. 
Sense floritures. Els cistercencs de Solius recreen l’essència del monjo en un escenari de 
senzilleza i profunditat. No cal alimentar-se de mites per valorar sense idealismes la seva 
vocació contemplativa. 

Tercera. Cada dia, després del rés de completes, s’encén una espelma al costat de la 
imatge de la Verge de Solius. S’apaguen els escassos llums elèctrics que il·luminen el cor 
i un llum lateral destinat als que comparteixen el rés. Tot queda sumit en l’obscuritat. El 
parpalleig lleuger de la flama esquinça a poc a poc la penombra i dibuixa entre ombres la 
silueta dels monjos, que canten la Salve, Regina. Llum escassa, però natural. Els ulls 
s’adapten a l’entorn i es crea una màgia especial. L’artifici desapareix. La llum de l’espelma 
es reflecteix més bé en una estàtua, on Maria i el nen Jesús mostren gran tendresa i 
serenitat. Sonen uns tocs de campana. Després, el prior asperja sobre el cap de cada 
monjo l’aigua beneïda de l’hisop, que també arriba als que comparteixen la pregària. 
Cadascú es dirigeix cap a la seva habitació. Són les nou. El verset del salm 16,7 dóna una 
altra dimensió al fet de dormir: «Beneït sigui el Senyor, que em dóna seny. Fins a les nits 
instrueix el meu cor.» 

Lluís Serra Llansana 

Uns dies amb els monjos de Solius 
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Ateneu Universitari Sant Pacià 
 

L’EXCM. I RVDM. MONS. JOAN-JOSEP OMELLA 
 

Arquebisbe de Barcelona 
 

Gran Canceller de l’Ateneu Universitari Sant Pacià 
 

us convida a la 
 

INAUGURACIÓ OFICIAL DEL CURS 2016-2017 
 

que se celebrarà dijous dia 6 d’octubre de 2016 
 
 
PROGRAMA 
 
A les 10,00 h       
Celebració de l’Eucaristia, presidida per l’arquebisbe 
Joan-Josep Omella, 
a la Capella del Seminari Conciliar de Barcelona 
 
A les 11,15 h       
Acte acadèmic a l’Aula Magna 
Salutació i obertura de l’acte a càrrec de Mons. Joan-
Josep Omella, gran canceller de l’AUSP 
Memòria del curs 2015-2016 a càrrec del Prof. Sergi Gordo, secretari general de l’AUSP 
Parlament del Dr. Armand Puig i Tàrrech, rector de l’AUSP 
Lliçó inaugural: «De la comprensió a la contemplació La teologia del beat Ramon Llull» 
a càrrec del Dr. Jordi Gayà, professor de la FTC i del CETEM-ISUCIR (Mallorca) 
Cloenda de l’acte a càrrec de Mons. Joan-Josep Omella, gran canceller de l’AUSP 
Intervencions musicals a càrrec de la Capella Sacra de Catalunya (director: Sr. Albert 
Pàmies) 
 
Diputació, 231                                                                                                                                               
Barcelona, setembre de 2016 
 

Religioses i religiosos del Bisbat de Lleida 
 
"Dia de convivència" del dissabte 8 d'octubre: 
 
  9,00   sortida de davant del Bisbat 
10,15   eucaristia al santuari de Sant Pere Claver; ens presideix el bisbe Salvador 
11,00   visita al santuari, audiovisual, refugi de pelegrins del Camí Ignasià 
11,45   visita lliure al poble, terrissers, compra de ceràmica... 
13,00   visita església parroquial amb Mn Ramon Roca 
14,00   dinar a Verdú 
16,00   sortir cap a Ivars 
16,30   passeig per  l'estany d'Ivars 
18,30   arribada a Lleida 
 
Us agrairem que us apunteu com més aviat millor, tot i que l'últim dia és el dimarts dia 4 

Actes, convocatòries, seminaris… 
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 Jornada Mundial pel Treball Decent 
 
Como sabéis, el día 7 de octubre celebramos tanto como Iglesia como sociedad civil la 
JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE.  

Desde la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente se ha promovido la celebración de 
Vigilias de oración, charlas o actos de calle en más de 40 ciudades españolas. Algunas 
CONFER Diocesanas se han implicado muy activamente en ello. Aquí podéis encontrar el 
listado de las acciones en cada ciudad (http://www.hoac.es/2016/09/16/convocatorias-
de-iglesiaporeltrabajodecente-para-la-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-2016/). Os 
invitamos y animamos a participar. 

También os animamos a VER ESTE VIDEO que hemos preparado para la sensibilización 
durante esta semana (https://youtu.be/ULIY3wx1u78 ). Y A DIFUNDIRLO, A TRAVÉS DE 
REDES SOCIALES, WEBS, CONTACTOS DIVERSOS, ETC…  

 
 
 

El cicle “Els dilluns dels Drets Humans” comença analitzant els efectes 
del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP)  

 

El dilluns 10 d’octubre s’inicia una nova edició del cicle “Els dilluns dels Drets 
Humans”, amb una xerrada sobre el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP) 
i els efectes que tindrà pels drets socials, la salut o el medi ambient  

 
El TTIP és un acord de lliure comerç que s’està negociant entre els Estats Units i la Unió 
Europea des del 2013. Es tracta d’un tema molt desconegut per l’opinió pública, ja que 
les autoritats implicades d’ambdues regions han intentat mantenir-lo amagat durant les 
diferents rondes de negociació. 
 
Gràcies a una sèrie de filtracions, s’han pogut conèixer una petita part dels perills que per 
la democràcia, els drets socials, la salut o el medi ambient pot comportar la seva 
aprovació. Qui participa d’aquestes negociacions? Què s’hi discuteix? Com pot la 
signatura d’aquest i altres tractats similars afectar els nostres drets? Fins a quin punt podem 
intervenir per marcar el rumb d’una negociació tant important? 

http://www.hoac.es/2016/09/16/convocatorias-de-iglesiaporeltrabajodecente-para-la-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-2016/
http://www.hoac.es/2016/09/16/convocatorias-de-iglesiaporeltrabajodecente-para-la-jornada-mundial-por-el-trabajo-decente-2016/
https://youtu.be/ULIY3wx1u78
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En parlarem el proper dilluns 10 d’octubre, a la sessió inicial 
del cicle “Els dilluns dels Drets Humans”. 
 
Què sabem del TTIP? Lliure comerç o negoci amb els 
nostres drets? 
Cicle de conferències Els dilluns dels Drets Humans 

 
Arturo Landeros, grup d’investigació i drets humans de la 
Càtedra UNESCO (UPC) 
Javier Arregui, doctor i professor de ciències polítiques de la UPF, expert en polítiques 
públiques europees 
Moderarà: Teresa Carreras, vocal de l’associació de periodistes europeus de Catalunya 
 
Dia i hora: dilluns, 10 d’octubre de 2016, a les 19:00h 
Lloc: Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Barcelona) 
 
Entrada lliure – Retransmissió en streaming a www.cristianismeijusticia.net/en-directe 

El cicle “Els dilluns dels Drets Humans” 
 
Les conferències d’aquest cicle, que es porta a terme des de l’any 1998, tenen lloc un dilluns de cada mes, a les 19:00h a la seu del 
centre Cristianisme i Justícia (C/Roger de Llúria, 13 de Barcelona). L’objectiu és donar a conèixer, debatre i reflexionar sobre 
problemàtiques que comporten vulneracions o dificultats per als drets humans arreu del món. Hi  participen experts i persones o 
organitzacions que actuen en relació al tema que es tracta a cada sessió.  
 
Les entitats organitzadores són Justícia i Pau, el centre d’estudis Cristianisme i Justícia i l’ONG Mans Unides, amb el suport de la 
Regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. L’entrada és lliure i no és necessari inscriure’s. A més, les sessions es poden seguir en directe en streaming a 
www.cristianismeijusticia.net/en-directe. 

 

Taller Obligacions Fiscals a les associacions i Lleis de Transparència. 
 
El dimarts 18 d’octubre, a les 18.00 hores, tindrà lloc el taller Obligacions Fiscals a les 
associacions i Lleis de Transparència. L’activitat està destinada a persones 
responsables d’entitats i comunitats religioses de Barcelona. 
 
L’activitat està organitzada conjuntament amb Torre Jussana i serà impartida per 
professionals de Suport Associatiu. Es durà a terme a l’Oficina d’Afers Religiosos de 
l’Ajuntament de Barcelona (Carrer Comerç, 44). 
 
L’assistència és gratuïta però cal inscripció prèvia (màxim dues persones 
per  entitat/comunitat. Aforament limitat). Si hi voleu participar, podeu fer la inscripció per 
correu electrònic a oar@bcn.cat o per telèfon 932564342. Cal facilitar les següents dades: 

 Nom i cognoms dels assistents 
 Telèfon i/o correu electrònic dels assistents 
 Càrrec/s que ocupa/en dins de l’entitat/comunitat  
 Entitat/comunitat a la qual pertany/en 

Tingueu en compte que es donarà prioritat a les comunitats/entitats de Barcelona que no 
varen assistir a la sessió que es va fer el mes de març. 
 
Per qualsevol qüestió a resoldre, no dubteu a fer-nos-la saber. 
Us esperem! 
Oficina d'Afers Religiosos. Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Ajuntament de Barcelona. Carrer del Comerç, 44. 08003 Barcelona. 932564342 . 
oar@bcn.cat 

http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
http://www.cristianismeijusticia.net/en-directe
mailto:oar@bcn.cat
mailto:oar@bcn.cat
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Les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya presenten la Memòria 
Social 2015 
 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 
Dimarts 11 d’octubre a les 11h 

 
Barcelona, 4 d’octubre de 2016-. Les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya presentaran 
el proper dimarts 11 d’octubre la seva Memòria Social de l’any 2015. Mons. Joan Josep 
Omella, arquebisbe de Barcelona i Bisbe Delegat de la Conferència Episcopal 
Tarraconense a Càritas Catalunya, i Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, 
presentaran les dades de les deu Càritas Diocesanes.  La Memòria recull els projectes i 
programes que s’han portat a terme, així com les persones ateses al llarg de l’any i les 
seves principals dificultats. 
 
A la roda de premsa intervindran: 

- Mons. Joan Josep Omella, arquebisbe de Barcelona i Bisbe Delegat de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 

- Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya 
- Marta Fortuny, coordinadora de programes de Càritas Diocesana d'Urgell 
- Amèlia de Juan, responsable de Desenvolupament Institucional de Càritas 

diocesana de Terrassa 
 

Presentació de la Memòria Social 2015 de les Càritas Diocesanes amb seu a 
Catalunya 
Dia: Dimarts 11 d’octubre de 2016 
Lloc: Seu de Càritas Catalunya (Carrer dels Àngels,18 entl., Barcelona) 
Hora: D’11h a 12h. 
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Àngels i robots. La interioritat humana en la societat hipertecnològica, a la llum de Guardini, 
Panikkar i l’Encíclica Laudato sì’ és el títol de l’obra guanyadora, per la qual l’autor barceloní 
rebrà 6.000€ 
 
 

L’assaig és “un comentari a Laudato si, bastit a partir d’un diàleg amb Romano 
Guardini i Raimon Panikkar i amb tota una sèrie de pensadors que han desenvolupat 
una visió crítica del rumb del món contemporani, generalment del pensament catòlic 
però també citant autors d’altres tradicions espirituals o un pensador laic com 
Zygmunt Bauman” 
 

 

Barcelona, 3 d’octubre de 2016. El doctor en Filosofia Jordi Pigem ha estat guardonat amb 
el XXV Premi Joan Maragall per l’obra Àngels i robots. La interioritat humana en la 
societat hipertecnològica, a la llum de Guardini, Panikkar i l’Encíclica Laudato sì, que 
atorga la Fundació Joan Maragall (FJM) a una obra d’assaig o d’investigació sobre 
cristianisme i cultura. Àngels i robots és, en el seu nucli central, “un comentari a Laudato 
si’, bastit a partir d’un diàleg amb Romano Guardini i Raimon Panikkar i amb tota una sèrie 
de pensadors que han desenvolupat una visió crítica del rumb del món contemporani, 
generalment del pensament catòlic, però també citant autors d’altres tradicions espirituals 
o un pensador laic com Zygmunt Bauman”, afirma Pigem. 
La dotació del Premi Joan Maragall és de 6.000 €. El veredicte del jurat s’ha fet públic 
durant l’acte d’inauguració de curs de la Fundació Joan Maragall, que ha tingut lloc aquest 
vespre a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona, en presència de l’arquebisbe 
de Barcelona, Joan Josep Omella. 
 
Jordi Pigem (Barcelona, 1964) és Doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Va 
ser professor del Masters in Holistic Science del Schumacher College (Anglaterra), entre 
1998 i 2003. És autor, entre d'altres, de les obres Intel·ligència vital: Una visió 

El filòsof Jordi Pigem, guardonat amb el XXV Premi Joan Maragall 
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postmaterialista de la vida i la consciència (Kairós, 2016), La nova realitat: De 
l'economicisme a la conciència quàntica (Kairós, 2013), Entendre la natura. Fonaments 
d'una cultura de la sostenibilitat (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de 
Catalunya, 2011), Qüestió de valors: Del consumisme a la sostenibilitat (Tres i Quatre, 
2010) i Bona crisi: Cap a un món postmaterialista (Ara Lllibres, 2009). És també editor de 
Ivan Illich: Textos essencials (Tres i Quatre, 2009), i coeditor (amb Francesc Torradeflot) 
d’El somriure diví (Icaria, 2008). Va coordinar els tres primers volums de l’edició catalana 

de l’Opera Omnia Raimon Panikkar. Anteriorment, va obtenir el Premi de Filosofia del 
Institut d'Estudis Catalans (1999) i, en anglès, el Premi d’Assaig de Resurgence i la 
Scientific and Medical Network (2006). 
 

 “En la situació sense precedents del món contemporani, plena de reptes i d’oportunitats, 
necessitem un replantejament de l’horitzó de l’existència humana –assegura Jordi Pigem-. 
No n’hi ha prou amb afegir un vernís de valors i espiritualitat a la visió materialista que 
impregna el món contemporani. L’Encíclica Laudato si’ del Papa Francesc no és 
simplement una nova crida espiritual a despertar la consciència social i ecològica. Convida 
a una reflexió en profunditat sobre la condició humana actual i sobre el paradigma 
tecnocràtic que avui amenaça tant la interioritat humana com la sostenibilitat”. 
 
Seguint la crida que fa l’encíclica a “mirar la realitat amb sinceritat”, l’obra analitza “miratges 
del món modern com el consumisme, el culte a l’acceleració i les utopies tecnològiques, 
explora a fons el paradigma tecnocràtic que Laudato si’ identifica com el problema principal 
del món d’avui, descriu la trajectòria que ens ha dut a la situació actual i planteja la 
necessitat d’un canvi de consciència que ens permeti esvair els miratges que ens 
enlluernen, redescobrir la dignitat de la persona i del món, i retrobar el vincle amb un sentit 
més profund de l’existència”. El jurat del XXV Premi Joan Maragall ha estat presidit per 
Pere Lluís Font i format per Narcís Comadira, David Jou, Ramon Pla i Arxé i Carles Torner. 
L’obra guanyadora serà publicada a la col·lecció Cristianisme i cultura de la Fundació Joan 
Maragall. 
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La renovació dels consells escolars i el representant municipal  

Com s’esdevé cada dos anys, durant aquest trimestre tindrà lloc el procés de renovació 
parcial dels consells escolars. Coincidint amb l’esdeveniment, alguns ajuntaments han pres 
iniciatives orientades a reintroduir el representant municipal en els consells, tot suggerint-
lo a les direccions de les escoles.  

Valorem positivament qualsevol proposta de col·laboració i d’entesa amb l’administració, 
en aquest cas la local. Però volem apuntar i compartir unes reflexions entorn la nostra 
postura negativa a aquesta iniciativa concreta, un refús ja anunciat fa dos anys de manera 
conjunta per totes les entitats representatives del sector.  

La primera és de caire exclusivament legal, i en si mateixa ja constitueix un argument 
ineludible i objectiu. És sabut que la composició del consell escolar ve determinada per llei 
i, per tant, és matèria indisponible per a les titularitats o per a d’altres institucions. Ens ho 
recorda el Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, quan al seu article 27.3 
permet que sigui el centre qui determini la composició del consell escolar en les normes 
d’organització i funcionament, però sempre d’acord amb el projecte educatiu i respectant 
la legislació vigent. És evident que un decret de govern no pot dir una altra cosa, en tant 
que l’Administració és la primera obligada a complir i fer complir la llei; en aquest cas 
concret, la LODE, que al seu article 56 determina els components del consell escolar, entre 
els quals no figura un representant del municipi. A més, el mateix precepte orgànic preveu 
la possible assistència al consell d’altres persones, amb veu i sense vot. Però ho 
condiciona taxativament: aquesta presència es podrà dur a terme si resta definida al 
reglament de règim interior del centre i se circumscriu als representants dels altres 
òrgans unipersonals de l’escola. Per tant, no té cabuda legal estendre la participació en 
el consell a d’altres subjectes.  

Hi ha un altre element, conegut i àmpliament debatut, relacionat amb el dret del titular a 
la direcció del seu centre educatiu. Un dret definit com a fonamental, ple, originari i 
inherent, encara que, com assenyala la jurisprudència constitucional, no sigui un dret 
absolut. En aquesta línia, hem d’afirmar sense embuts que el caràcter fonamental del 
dret a crear i dirigir centres docents privats suposa que no es pugui fer una lectura 
restrictiva de seu abast. Dit altrament, les facultats que integren aquest dret no conformen 
un numerus clausus, de manera que no en cal la descripció detallada per atribuir-les al 
titular. Ben al contrari, són les limitacions a la llibertat dels titulars les que han d'estar 
establertes en una norma amb el degut rang que, a més, ha de ser el camí raonable per a 
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l’exercici de les potestats atribuïdes a l'administració o dels drets d'altres sectors de la 
comunitat educativa. Ser un centre concertat comporta una sèrie de restriccions al dret de 
les titularitats. Ho sabem i ho assumim, perquè creiem que té sentit formar part del 
Servei d’Educació de Catalunya. Però creiem també que aquesta assumpció de drets i 
deures ha ser recíproca i compartida per tots els membres de la comunitat educativa 
i per totes les administracions. I de la mateixa manera que tenim molt clar que, com a 
centres d’iniciativa social, oferim un servei essencial a la comunitat dins d’un ordenament 
que hem de respectar, les administracions han d’entendre que existeixen moltes vies de 
col·laboració i d’entesa que no tenen per què passar, forçosament, per formar part del 
consell escolar dels centres. Sempre amb lleialtat i respecte mutus, no només perquè així 
ho preveu la norma, sinó perquè estem plenament convençuts de la nostra necessària 
contribució i participació en el Servei d’Educació de Catalunya. 
 
 
 
 
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. Cal situar-les en l’horitzó 
temporal de la tramesa concreta. Amb la d’avui, enguany tanquem aquest capítol. 
 

Tramesa: 1 de setembre de 2016 
 
U  s trametem el núm. 122 del Servei de documentació, que recull 
alguns textos sobre la beata Mare Teresa de Calcuta, que serà 
canonitzada pel papa Francesc el proper diumenge, 4 de setembre. 
Presentem ara algunes notícies que, en molts casos, ampliarem al seu 
moment, quan reprenguem l’edició de l’informatiu Horeb. 
 

1. Avui se celebra la Jornada Mundial de Pregària per la CURA 
DE LA CREACIÓ. En aquest enllaç, en català, hi trobareu un full 
per a pregar:  

https://drive.google.com/file/d/0B5fkEnsVDhBYZUpUYURSUDNEQkE/view?usp=s
haring 
 

2. En el XXI Capítol General de les Religioses TT Trinitàries, celebrat al Casal 
Bellesguard els dies 18-31 de juliol passats, hem arribat a la següent Prioritat 
quadriennal: "El Senyor ha parlat ... qui profetitzarà?" 
El nou Equip de Govern està format per Rosalía Tejo, Doris Balarezo -peruana- 
Superiora General, Sofia Chipana -boliviana-, María Planells i Pilar Güeto. 
Les Religioses TT Trinitàries, de fundació mallorquina, comuniquem que, a la Casa 
d'Espiritualitat Bellesguard, a Barcelona, els propers dies 18 al 31 de juliol, tindrem 
el XXI Capítol GENERAL. 
Sota el lema "El Senyor ha parlat ... qui profetitzarà?" volem expressar de quina 
manera Déu Trinitat continua apostant per la vida, per una societat més justa, 
acollidora, fraterna, més humana ... i, des del nostre carisma redemptor-alliberador 
trinitari, actualitzar el nostre compromís per col·laborar corresponsablement en 
aquesta gran tasca, especialment entre els més desfavorits en els llocs on estem 
presents (Espanya, Perú, Bolívia i Guatemala). 
El Capítol, com a moment de gràcia per a la Congregació, l'Església, la societat, 
serà l'impulsor des de les reflexions, la pregària, la revisió del que s'ha viscut en 

Recuperant notícies de l’estiu (i IV) 

https://drive.google.com/file/d/0B5fkEnsVDhBYZUpUYURSUDNEQkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5fkEnsVDhBYZUpUYURSUDNEQkE/view?usp=sharing
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aquest últim quinquenni, la projecció per al proper ... de la nostra vida trinitària 
inserida en una societat que espera, de vegades de forma inconscient, misericòrdia, 
tendresa, alegria, ... alliberament de tot allò que li impedeix ser feliç i tenir una mirada 
més esperançada de la vida. 
Plenament confiades en l'acompanyament de Déu Trinitat al llarg de tots aquests 
dies. 
 
Rosalía Tejo 
-Secretària general- 
 

3. Els germans maristes de la Província de l’Hermitage han celebrat de l’1 al 5 
d’agost a França el V Capítol provincial. El germà Pere Ferré ha pres possessió com 
a nou provincial. El consell elegit està format pel següents germans:  Xavier Giné, 
Mateos Levantinos, Manel Martín, Michel Morel, Jaume Parés, Jean Ronzon, 
Ramon Rúbies i Gabriel Villa-Real. 
 

4. Del 30 d’agost al 3 de setembre se celebra al Monestir de Montserrat la reunió del 
Capítol Provincial Ordinari de la Província Hispànica de la Congregació Benedictina 
Sublacense-Cassinesa. El Capítol Provincial està presidit pel P. Abat Visitador, 
càrrec que des de l’any 1996 ocupa el P. Abat Josep M. Soler. Els altres membres 
del Capítol Provincial són els superiors majors de tots els monestirs que pertanyen 
a la Província Hispànica, un delegat escollit per cadascuna d’aquestes comunitats 
monàstiques, els superiors de les cases dependents, els membres del Consell del 
Visitador i el Prefecte d’Estudis de la Província. 
 

5. L'arquebisbe de Barcelona presidirà la cloenda de la fase diocesana de la causa de 
canonització de la Mare Encarnació Colomina. 

 El proper 13 de setembre, a les 19,30 a 
la Sala noble del Palau Episcopal de 
Barcelona, tindrà lloc l'acte de cloenda 
de la fase diocesana del procés de 
canonització de la Serventa de Déu 
Maria Encarnació Colomina i Agustí, 
Cofundadora de les Missioneres Filles 
de la Sagrada Família de Natzaret. 
Presidirà l'acte Mons. Joan Josep 
Omella, arquebisbe metropolità de 

Barcelona, acompanyat del postulador i dels membres del tribunal eclesiàstic format 
per a aquest procés. 
 

6. 4a edició del Diploma d'Especialització Universitària en Comunicació i Religió 
que oferim des de Blanquerna. Ens agradaría molt que els religiosos i religiosos s'hi 
interessessin, car és un programa adíent per a les comunitats. El diploma és només 
un cap de setmana al mes i una setmana al juny, molt flexible. I molt interessant, 
tenim des de l'Antonio Spadaro, en Luigi Accattoli, la Paloma Gómez Borrero, en 
Marc Carroggio, Jesús Colina, Leticia Soberón... 
 

7. Estan arribant programacions d’activitats formatives per al curs que iniciem, com 
les corresponents a CONFER, a la Cova de Manresa, a les benedictines de Sant 
Benet de Montserrat... 
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8. Recordem que el dia 8 d’octubre tindrà lloc la primera convocatòria de formació 
permanent d’URC-CEVRE amb la presència com a ponen del P. Octavi Vilà i 
Mayo, abat de Poblet. Sessió matinal de 9,45 a 13,30 h. Properament s’enviaran 
les informacions oportunes. 
 

9. La junta directiva de l’URC té previstes dues reunions al mes de setembre. La 
primera, el dia 15, al monestir de Sant Pere de les Puel·les, en jornada sencera. La 
segona, l’anomenada Junta Directiva Ampliada, amb força més participants que 
representen l’URC en diversos organismes, el dia 27 a les quatre de la tarda. 
 

10. Sala Pere Casaldàliga – Llibreria Claret | Barcelona.  
Dijous, 22 - 19:00h - Conferència «Mites i creences de Grècia - II part». A càrrec 
d’Anton M. Vilarrubias, missioner claretià. 
Dilluns, 26 - 19:00h - Presentació de l’obra «La vida merece tu aplauso». Hi 
intervindran M. Carmen Peña, psicòpedagoga, Viqui Molins, teresiana, Enrique 
Hurtado, marista i autor de l’obra. L’acte serà presentat per Lluís Serra, marista. 
 

V Capítol – Província marista L’Hermitage 
 
1-5 d’agost de 2016 | 
Lluís Serra Llansana 
 
Maristes 2017. Un nou 
començament  
 El 2 de gener de 2017 
els germans maristes 
celebrarem el 200 
aniversari de la fundació 
de l’Institut. Una data 
rellevant i significativa, 
que esdevé un horitzó 
per tornar amb més força 
a les arrels, sense caure 
en l’engany de pensar 
que la fidelitat passa per 
repetir els esquemes del 
passat. En aquest 
context, cal situar el V Capítol provincial  de l’Hermitage, convocat amb motiu del canvi de 
provincial. El germà Maurice Berquet, acabats el seus dos triennis, és rellevat pel germà 
Pere Ferré, com a nou provincial. La casa mare de Notre-Dame de l’Hermitage, edificada 
pel mateix Marcel·lí Champagnat, acull la reunió. Una casa, al fons de la vall solcada pel 
riu Gier, envoltada de muntanyes i de tonalitats verdes, que gaudeix d’una temperatura 
força agradable. 
 
La província marista, iniciada a l’any 2003 com a resultat d’una reestructuració, comprèn 
França, Catalunya, Grècia, Hongria, Algèria i Suïssa, amb la voluntat explícita de viure els 
projectes compartits des de la internacionalitat. La província està integrada al dia d’avui per 
290 germans. La cúria es troba a la ciutat francesa de Lió.  
Hi participen 50 germans i 8 laics, a més del germà Emili Turú, superior general, i el germà  
Antonio Ramalho, conseller general. 
 



  
 
 

    29 | 40 

 

L’arca de Noé 
El diluvi anuncia el final d’una època i obre la possibilitat d’un món nou. Noé, per fer aquest 
pas, no pot posar dins de l’arca tot el que té. S’enfonsaria. El pes és massa feixuc. Noé té 
dues necessitats. Primera, definir amb claredat i determinació les coses de les que ha de 
prescindir, malgrat vulgui conservar-les. Segona, elegir aquelles realitats que han 
d’esdevenir la llavor d’un nou començament. Aquestes dues tasques, en línies generals, 
corresponen també a la vida religiosa actual. 
 
 

El relleu 
1 d’agost, dilluns 
 
El Capítol comença a les quatre de la tarda amb una pregària a l’Esperit tot demanant la 
seva ajuda per fer la voluntat  de Déu tenint Maria com a companya de viatge. 
Els participants es distribueixen en vuit taules per facilitar una dinàmica d’intercanvi i de 
consens. 
Tres són les finalitats d’aquesta primera sessió: parlaments d’obertura, organització del 
capítol i elecció de la comissió central. 
 
Els parlaments d’obertura.  

El G. Maurice Berquet obre el capítol. Dóna la benvinguda als presents. Passa el relleu al 
nou provincial: “acollim un nou provincial i som cridats a escollir els membres del seu 
consell... gràcies germans per respondre a la crida dels vostres germans, gràcies laics per 
dedicar aquest temps a aprofundir i caminar conjuntament”. Agraeix a moltes persones: 
“Vull agrair als membres del consell provincial sortint la seva tasca i dedicació, cadascú ha 
estat company amb els que comptar per complir el servei que m’ha estat confiat. 
Especialment al germà Pere. Seguidament lliura al germà Pere un objecte de l’Africa que 
recorda la delicadesa de la missió que té encomanada. Recorda també a tots els germans 
que estan en missió ad gentes. 
El G. Emili Turú, superior general, pren la paraula: “És un plaer tornar a la província i 
retrobar germans i amics”. Projecte dues icones. La icona de l’Amistat, d’origen copte, on 
Crist posa la mà a l’espatlla de l’Abad fa el símil del “camí que fa conjuntament l’institut i la 
província” i ”és un moment per donar gracies per tot el que aquesta província ha donat al 
llarg de la seva història a l’Institut”. Agraeix al germà Maurice el seu servei i li lliura un 
exemplar d’aquesta icona. L’agraïment es fa extensiu al germà Pere per acceptar la nova 
responsabilitat: “pots comptar amb el suport del Crist, de la direcció de l’Institut i de tots els 
germans”. La segona icona és la imatge de Sara, muller d’Abraham, refractària a creure en 
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la fecunditat: “Parlem d’un nou començament per a l’Institut i potser tenim els nostres 
dubtes i fins i tot podem fer com Sara i ‘somriure’. La història sagrada està plena de fets 
que semblaven impossibles...”. 
El G. Pere Ferré, dóna breument gràcies al germà Maurice i al germà Emili per les seves 
paraules, als germans i laics que es troben aquí reunit: “No comencem de zero, som hereus 
d’una història que ve de lluny, que hem de continuar”. 
 
Organització del capítol 
El pla proposat per la comissió preparatòria és aprovat pels capitulars de manera unànim. 
Dilluns tarda: constitució de capítol. Dimarts: relectura del trienni. Dimecres: orientacions 
per al futur. Dijous: Reglament del Capítol. Divendres: Elecció del consell provincial. 
 
Elecció de la comissió central 
Es procedeix a l’elecció de la comissió central, presidida pel nou provincial. Coordinador: 
germà Gabriel Villa-Real. Secretari: Jean Ronzon.  Tres membres més: els germans Jaume 
Parés, Bernard Régis i George Vidalis.  
 
L’eucaristia i el sopar tanquen la primera jornada. 
 

Temps d’escolta  
2 d’agost, dimarts 
 

 La pregària del matí recull, entre 
altres textos suggerents, unes 
paraules del germà Roger de Taizé: 
“La confiança en Déu no s’expressa 
amb arguments que, tot pretenent 
convèncer a qualsevol preu, poden 
arribar a suscitar inquietuds i fins i 
tot por. És en el cor, en la profunditat 
d’un mateix, on rebem la crida de 
l’Evangeli”. En aquesta actitud de 
tocar les aigües profundes i de 
submergir-se en elles, podem 
albirar que alguna cosa s’està 
gestant de nou a la Província. 
Temps d’escolta del succeït i somiat 
aquest darrer trienni. 

 
Aquesta escolta és realitza en tres temps i a partir de tres documents que són aprofundits 
mitjançant una metodologia similar: lectura i reflexió personal, intercanvi i diàleg a les taules 
i, finalment, el micròfon obert al plenari. Es dedica més d’una hora a cada document. 
 
Primer document: informe del Consell provincial 
Aquest informe de 40 pàgines comprèn cinc apartats: animació i govern, els quatre 
secretariats, els principals serveis provincials, la cooperació internacional i la visió de futur. 
S’hi afegeix un annex amb dades estadístiques. 
L’informe és complet i detallat i conté moltes informacions. Tant en el diàleg a les taules 
com en el moment del micròfon obert, les intervencions són nombroses i estimulants. 
Aquests continguts formen un rerefons que permetrà enriquir el programa i les propostes 
del proper trienni. 
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Segon document: trobades de preparació  
S’han realitzat 8 trobades de germans i laics. França: Notre-Dame de l’Hermitage, 
Beaucamps, Touluse, Sant-Paul-Trois-Chateaux i Mulhouse. Hongria: Karcag. Grècia: 
Atenes. Catalunya: Llinars del Vallès. Es tracten en cada trobada quatre qüestions: forces, 
signes d’esperança, reptes i propostes al Capítol. Aquest document de 20 pàgines es 
concreta en una síntesi de tres pàgines. Les proposicions al Capítol toquen cinc temes: 
formació, comunitats (germans grans, reestructuració de comunitats i repensar l’animació), 
missió (les nostres obres educatives 
i socials insertes en un món 
postcristià, fer visibles a la societat 
els punts forts de la institució, donar 
prioritats a la pastoral juvenil marista 
i reflexionar sobre la missió dels 
germans jubilats), pastoral 
vocacional i estructures. 
 
Presentació de l’informe 
econòmic 
 El germà Xavier Giné, ecònom 
provincial, presenta les dades que 
mostren l’evolució i la tendència dels 
nostres comptes, que es tenen 
gràcies a la participació de les 
comissions econòmiques i financeres com de persones concretes responsables des de 
diferents àmbits econòmics. 
Un cop d’ull a les principals estructures que funcionen a la Província, amb l’ajut d’esquemes 
que es projecten a la pantalla. 
Catalunya: Economat Catalunya, comunitats, Monestir de les Avellanes, Hostatgeria de les 
Avellanes. 
França: l’economat a França i les comunitats. 
Hongria: comunitat de Karcag, llibres de religió, Tanoda, Fentarto, Sector, Escola Szant Pal 
Karcag i fundació. Esztergom A mi házunk. 
Grècia: Lycée Nea Smyrni i Patissia, comunitat, sector i centre social. 
En cadascuna d’elles, es concreten les línies econòmiques de fons. S’obre un temps 
d’aclariments i de diàleg que arrodoneixen la comprensió de l’informe. 
 
Tercer document: la carta del G. Emili Turú 
Aquesta carta complementa una primera comunicació sobre el nomenament del nou 
provincial i recull en síntesi les aportacions del germans que van realitzar al  moment de la 
consulta. Les quatre més destacades són: compartir el carisma amb els laics, vitalitat de 
les comunitats, els germans grans i les vocacions. Altres en menor insistència també tenen 
gran importància: realisme, perifèries, carisma i nous projectes. 
Tres expectatives: proximitat i atenció a cada germà, lucidesa i realisme, espiritualitat 
marista. 
El diàleg a les taules i el micròfon obert clou aquesta reflexió. 
 
Un temps de reflexió personal permet respondre aquesta pregunta: “A partir del que he 
sentit, reflexionat i compartit, quina és la meva síntesi personal de la jornada?”. En el silenci 
i la pregària, es perfilen les respostes. 
 
Mentre els raigs del sol acaronen les aigües entremaliades del Gier, arriba la part final del 
dia. La pujada a La Valla, bressol de l’Institut Marista, simbolitza que tota escolta evangèlica 
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es transforma en dinamisme i resposta. Com Maria, que puja de pressa a la Muntanya. 
L’eucaristia, el sopar i una vetllada coronen una jornada d’escolta intensa, profunda i 
compartida. A més, avancen la tercera jornada, en la qual s’elaboraran les orientacions per 
al proper trienni. 
 

De la meva síntesi a les nostres propostes 
3 d’agost, dimecres 

El dia s’obre en un format de tríptic. Cada part té vida pròpia, però entre les tres integren 
un conjunt, que marca l’escenari de les activitats de la tercera jornada del Capítol. 
 
13 è. aniversari de la nova província de l’Hermitage 
El calendari marista recorda que un dia com avui fa tretze anys, va iniciar el seu itinerari la 
província marista de l’Hermitage, que aplegava dues províncies franceses, una catalana i 
diversos districtes i sectors. En aquests tretze anys, la confluència d’orígens, de cultures, 
de llengües, de tradicions maristes..., sense devaluar la diversitat, ha caminat vers una 
comunió cada vegada més inclusiva i joiosa. Sis països en dos continents, dues llengües 
oficials (francès i català) i quatre més en el camp de la missió (castellà, grec, hongarès i 
àrab). Presències i missions diverses (educatives, socials en les perifèries, testimonials, 
ecumèniques...). En resum, viure la unitat en la diversitat a través d’una fidelitat creativa al 
carisma rebut. 
 
De la pujada a La Valla al retorn a l’Hermitage 
La casa de La Valla remarca tres nivells de la vida marista: les fonts de l’espiritualitat que 
es troben en els fonaments, la taula de la fraternitat i l’espai de la missió, on es va celebrar 
l’eucaristia. Aquestes dimensions, sempre les mateixes, poden ser viscudes de manera 
nova. En retornar a la casa de l’Hermitage, la pregunta que batega és com viure aquests 
valors en el moment de la història actual i com projectar-los vers al futur. 
 

 Dare to dream [Atreveix-te a somiar] 
Encara ressonen al pati de Sant Josep i 
en altres indrets de la casa les veus 
animades dels centenars de joves que 
van congregar-se per celebrar el 200 
aniversari de Fourvière. El lema de la 
trobada, en l’horitzó immediat de la 
Jornada Mundial de la Joventut a 
Cracòvia, deia “Dare to dream”. Els 
capitulars recullen aquest testimoni per 
somiar un nou trienni en vista d’un nou 
començament. 
  
Ahir fou una jornada dedicada al 
retrovisor, és a dir, a valorar el darrer 

trienni en tots els seus vessants. Avui el Capítol enfoca la seva activitat vers el futur, vers 
el nou trienni, a través de formular noves orientacions. Des d’aquesta perspectiva, la 
proposta de treball segueix els passos següents: síntesi personal, paraules-clau o 
expressions, temes, i orientacions / altres idees o suggeriments. 
 
Tot concretant propostes i orientacions 
Com es realitza aquesta proposta? En les taules, cada participant comparteix la seva 
síntesi personal. Després, cadascú subratlla alguna idea del que els altres han dit. La taula, 
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tot seguit, escull paraules clau o expressions que evoquen reptes, pistes de futur, 
necessitats... que la Província hauria de treballar al proper trienni. Cada expressió es 
presenta en un full DIN-A4. Es realitza una posada en comú del resultat de cada taula. 
S’adhereix cada full a les parets de la sala tot agrupant-les per temes. Els participants 
passegen per las sala llegint els nuclis temàtics. S’obre un diàleg sobre aquests nuclis per 
veure d’agrupar-los més o respectar tal com han estat formulats. Es presenten alguns nous 
temes.  
La sessió matinal clou amb la foto del grup. 
 
El treball continua a la tarda després de la pregària mariana, que se centra sobre la mística 
i la profecia. S’estableixen els vuit temes entorn dels quals els capitulars s’agrupen en 
funció del seu interès. Aquests nous grups es distribueixen per diferents sales de la casa. 
Es tracta d’elaborar una orientació tot tenint en compte altres vuit temes transversals 
(escolta, fraternitat, acollida, misericòrdia, tendresa, compromís, novetat, humanitat) que 
s’han d’incorporar al seu tema nuclear.  
En la sessió plenària, es projecta a la pantalla el redactat final en francès i en català elaborat 
per cada grup. Es llegeixen en públic i es respon als aclariments sol·licitats. 
Es lliura a cada capitular un full amb les vuit orientacions per reflexionar-les en un temps 
personal de treball i de silenci. 
Una jornada per sembrar llavors. Demà, es podrà començar a recollir fruits. 
 
L’eucaristia, a la capella gran, clou el temps personal i obre el cor de cadascú a la presència 
de Jesús gràcies a la Paraula, al seu Cos i la Sang, i a la comunitat reunida en el seu nom. 
 
Representació: “Le cinquième Evangile” 
 Nit d’estrena. Nit de gala. Avui es produeix la primera representació d’aquesta obra. 
Expectació en el públic, incrementat per gent de les rodalies que no se la volen perdre. 
Tres cadires i dues torretes construeixen una escenografia essencial. La llum, la música i 
la paraula. 
El germà Henri Vergès, assassinat a l’Algèria el 8 de maig de 1994 per motiu de la seva fe, 
parlava sovint del cinquè evangeli. Francesco Agnello, director, compositor i percussionista, 

posa en escena l’obra “Le 
cinquième Evangile”, en un guió 
del dominic Adrien Candiard. 
L’actor Jean Baptiste Germain 
recrea la figura del germà Henri a 
través de un intercanvi epistolar 
entre l’esmentat germà i Ahmed, 
un antic alumne seu, entre l’Alger 
i Damasco. El so del hang 
emplena de màgia la sala i 
s’entrellaça amb les paraules, 
sentides i convincents, 
pronunciades per Germain. 
Senzillesa de gestos i densitat 
emocional. 
El públic, coneixedor en gran part 
del germà Henri, es rendeix al 

missatge. Al final, un llarg aplaudiment rubrica l’encert de l’espectacle. El micròfon obert 
obre un espai emocionant d’intervencions.  
Recollim aquí dues frases de la darrera carta d’Ahmed: “Diuen de tu que ets un màrtir i un 
sant. És veritat. Però el que la majoria de les persones ignoren és que el que fa de tu un 
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sant no és pas la teva mort sinó la teva vida.”. I la segona: “Hi ha una última cosa que jo 
havia de dir-te. Durant molt de temps he pensat que havies estat per a mi com un pare, 
com un regal de Déu en substitució del pare que no he tingut mai. Ja t’ho havia dit, em 
penso. Però m’adono avui que no és pas totalment veritat. Has sigut més que això.  
Has sigut el meu germà, i això no és tan corrent. Avui en dia, tothom vol ser pare i imposar 
als altres -amb el seu afecte- la seva autoritat i el seu poder. Tu no em vas imposar 
absolutament res; n’has tingut prou amb estimar-me. El món aniria millor si tinguéssim 
menys pares. El món aniria millor si només tinguéssim germans.” 
 
 

Esguardem el futur 
4 d’agost, dijous 

 
Ressonen amb molta força les paraules de la representació d’anit sobre “El cinquè 
Evangeli”. El germà Henri s’enfrontava a una gran decisió: marxar o quedar-se a Algèria. 
Trobem en el seu text un criteri de discerniment “Totes les meves joies en aquesta vida 
vénen d’aquest “sí” que no paro de dir al món, als qui Déu m’envia, a tot l’univers. Aquest 
és el meu únic secret a la vida: dir “sí”, ser 
un “sí”. Això m’ha fet immensament feliç. 
Aleshores no vull pas començar a 
escatimar ara, a escollir el que m’agrada 
i deixar el que no m’agrada tant, com un 
nen difícil davant el seu plat. Ja he dit sí a 
tot, d’antuvi.” 
Avui i demà el contingut del programa 
aboca a decisions capitulars.  
  
 El calendari ens recorda la festa de Sant 
Joan Maria Vianney, el cura d’Ars, 
company de Sant Marcel·lí Champagnat al seminari. La projecció del curtmetratge “El 
temps dels inicis” sobre La Valla emmarca la nostra pregària en fidelitat als orígens. 
 
El programa del dia. Matí: treball i aprovació de les orientacions per al trienni, punt del dia 
en què finalitza la presència dels vuit laics que han participat al Capítol. Tarda: Reglament 
del Capítol i sondeig exploratori per a l’elecció del consell provincial.  
 
Mètode i procediment 
Es proposa un mètode participatiu que permeti escoltar-nos i consensuar: treball del 
contingut per taules i en assemblea amb la finalitat d’arribar a una proposta de redacció. 
Es proposa un equip que faci una tasca d’escolta de l’assemblea i una posterior redacció: 
Raimon Novell, Lluís Serra, André Thizy i Mateos Levantinos. 
Un cop tinguem la proposta el mètode de treball seria el següent: 
• Presentació de la proposta en conjunt a l’assemblea. 
• Per a cadascuna de les propostes: 
- Presentació i treball de cadascuna de les orientacions, dedicant un temps a 
aclariments en assemblea.  
- Un vot exploratori i  un torn per escoltar a les persones que ho desitgin.  
- Posteriorment es passarà a votar la proposta, si aquesta té la majoria absoluta 
quedaria aprovada, si no és així no quedaria acceptada i es passaria a la següent proposta. 
- Al final es faria una votació del conjunt de les orientacions. 
S’aprova l’equip de redactors i el mètode de treball. 
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Les sis orientacions   
Les orientacions proposades, dialogades i votades una a una fan referència a sis àmbits: 
el laïcat marista, formació i acompanyament, evangelització, perifèries, espiritualitat marista 
i comunicació. 
 
Mitjans de transmissió de les orientacions i les persones que ho faran possible: 
Davant de les propostes formulades, es considera la més urgent el missatge del capítol 
amb les orientacions i els membres elegits del consell provincial. Proposta d’un equip per 
elaborar el missatge integrat per Jaume Bofarull, Michel Morell i Valerià Simon. 

Reglament del Capítol provincial 
El germà Lluis Serra presenta els resultats de la consulta efectuada a les comunitats amb 
una participació notable. Es formulen dues propostes: mantenir el reglament actual o 
modificar-lo (reduir el nombre de membres germans, modificar el nombre i la composició 
dels membres laics, qualitat del vot dels laics).  
 
Dos fets com  la celebració del Capítol general de 2017 amb unes probables noves 
Constitucions i Regla de vida i l’aplicació de les orientacions del nostre Capítol que afecten 
als laics poden fer recomanable mantenir el Reglament actual. Es considera millor mantenir 
el nombre de capitulars per afavorir una major implicació dels germans. 
 
Després del diàleg i d’una votació consultiva, s’aprova mantenir el Reglament actual. 
Per diferenciar el Capítol d’una assemblea de germans i laics, que permet més llibertat, els 
capitulars suggereixen al germà provincial la celebració d’una assemblea abans del proper 
Capítol. 
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Sondeig exploratori per a l’elecció del consell provincial 
Es determina que siguin vuit els consellers elegits tal com ha estat la composició del darrer 
Consell. 
Es realitza un sondeig exploratori amb un màxim de vuit noms. 
S’acaben les sessions de la quarta jornada. 
El germà Maurice Berquet amb els dos escrutadors fan l’escrutini i el resultat es publica a 
la pissarra per a la consulta dels capitulars que poden efectuar després de sopar. 
 
Al llarg de la tarda, el cel s’ha ennuvolat. A l’hora de l’eucaristia, la pluja ha caigut suaument. 
Demà el sol embellirà les tonalitats verdes i es respirarà un aire més pur. Serà el darrer dia 
de Capítol. 
 

Junts cap a un nou començament 
5 d’agost, divendres 

Els flocs de neu cauen copiosament sobre la ciutat de Roma. Els ulls dels seus habitants 
esguarden astorats l’espectacle imprevist perquè l’agost és un període canicular. Aquest 
fet, que la tradició atribueix al segle IV, dóna origen a l’advocació de la Mare de Déu de les 
Neus, en honor de la qual es va edificar la Basílica de Santa Maria Maggiore. La neu a 
l’agost trenca a la capital del Tiber les previsions meteorològiques. Aquesta festivitat 
litúrgica recorda als capitulars que la vivència de l’evangeli sovint té impactes 
contraculturals. La lògica humana no és l’últim referent. En el moment actual podria portar 
a la desesperança, però s’albira des de la fe que caminem cap a un nou començament. 
 
Un pom de flors de paper es troba davant de l’altar des del primer dia del Capítol. Cada flor 
porta el nom d’un germà o d’un laic participant. Per grups, estan unides mitjançant unes 
brochettes que es claven a la sorra del test. Presència davant del Senyor, vincles de 
fraternitat, bellesa del conjunt. La pregària del matí se centra sobre les eleccions dels 
consellers tot demanant la llum i la força de l’Esperit. El salm 126, tan estimat per Marcel·lí, 
es cantat i les peticions recullen la dinàmica de la jornada que comença. 
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El programa de la jornada conté tres moments forts: l’elecció dels consellers que culminarà 
amb la celebració de l’eucaristia abans de dinar; el missatge del Capítol i les Normes de la 
Província. 
 
Elecció dels consellers provincials 

El procediment l’elecció és per votació secreta de 2/3 dels capitulars en les dues primeres 
votacions i de majoria absoluta a partir de la tercera. 
Si introdueixen pauses després d’elecció de cada dos consellers. 
Han estat elegit els germans Xavier Giné, Mateos Levantinos, Manel Martín, Michel Morel, 
Jaume Parés, Jean Ronzon, Ramon Rúbies i Gabriel Villa-Real, 
El germà Pere Ferré, provincial, demana a cada conseller elegit si accepta servir d’acord 
amb la voluntat del Capítol expressada a través de la votacions. S’adreça a cadascú en la 
seva llengua materna: calestalà, francès grec. Cada acceptació es refrendada per 
l’aplaudiment de l’assemblea. 
S’ha realitzat un total de 15 votacions. 
 
L’eucaristia aglutina els sentiments de joia i d’agraïment. 
 
Missatge del Capítol 
Els germans Michel Morel, Jaume Bofarull i Valerià Simon presenten el text del missatge 
del Capítol. Hom procedeix a la seva lectura del missatge en francès. Les taules dialoguen 
sobre el contingut i s’obre un espai de micròfon obert per fer-ne alguns comentaris. 
S’aprova per l’assemblea. 
 
Normes de la Província 
La comissió que ha treballat sobre el Reglament del Capítol i les Normes de la Província 
ha estat integrada pels germans Maurice Goutagny, Auguste Gras, Josep Lluís Martí i Lluís 
Serra, que ha actuat de coordinador.   
La conclusió que posen a votació és la següent: “Existeixen nombrosos suggeriments, però 
preval el criteri d’ajornar els canvis fins a la finalització del Capítol general. Hi ha indicacions 
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que poder ser executives per disposició del Provincial i el seu consell, que fins i tot podrien 
tenir el seu interès “ad experimentum”. 
S’obre un temps de diàleg a les taules i de micròfon obert. El fet d’ajornar una revisió a fons 
de les Normes no implica que les aportacions realitzades per les comunitats i publicades a 
l’intranet, no puguin ser estudiades i aplicades pel nou Provincial i el seu consell. 
S’aprova la proposta. 
 
Aprovació de l’acta del V Capítol 
L’assemblea aprova l’acta presentada pel G. Jean Ronzon. 

 
Intervenció del germà Pere Ferré, provincial 
Comença el seu parlament a partir de les imatges de trobades: Maria i Elisabet, 
Champagnat i Montagne, les  trobades de joves que generen vida. Projecta la foto dels 
capitulars i es pregunta sobre quina vida sorgirà d’aquesta trobada.  
Fa un repàs sobre les sis orientacions aprovades pel Capítol. Una imatge de La Valla de 
1820 aglutina aquestes orientacions: Jean-Baptiste Vernet, un orfe acollit a la comunitat 
que esdevindria germà. Viure les orientacions a fons i no a distància. 
Comenta el lema “Beguem de les fonts maristes” de l’any La Valla 2016-2017. 
Esmenta que el contrari de la fe no és la increença sinó la por. 
Recorda la representació sobre el germà Henri Vergès. 
Insisteix sobre el nou començament. 
Té una paraula sobre els germans grans. El profeta Joel va escriure: “Els ancians tindran 
somnis.”. Relaciona aquest fragment amb el lema “Dare to dream” (Atreveix-te a somiar). 
Tres pinzellades del Capítol: convocar una assemblea provincial queda assumit, un temps 
encara per nomenar el vicari, percepció de la crida perquè el germà provincial acompanyi... 
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Agraeix al germà Maurice els seus escrits “Carta al meu germà”, però sobre tot la seva 
persona, el seu lideratge dolç i ferm... La carta 24 hauria de ser “vacances”, però diu 
“disponibilitat”. Agraeix també al germ.à André Deculty per la seva dedicació. 
Agraeix als consellers elegits que li ha donat el Capítol.  
Preguem els uns per als altres... Pregueu pel provincial. 
S’acaba llegint tot junts una pregària. 
 
Un fort i llarg aplaudiment de tots els presents. Tot seguit, el germà Pere lliura un detall als 
col·laboradors al Capítol. 
Una pregària entorn de relicari de Champagnat, un apetitiu i animació i el sopa. 
 
Fi del V Capítol. 
 
Postcapítol: la transfiguració 
Mentre els capitulars retornen a les seves comunitats, als seus països, en cotxe, tren o 
avió, s’inicia el postcapítol. Ressonen encara el cor de cadascú les paraules del germà 
Emili (unitat, sortida, arrels), la intervenció del germà Pere, els diàlegs a les taules, els 
moments de pregària comunitària, la representació teatral, l’eucaristia i la convivència a La 
Valla, el compartir amb els laics, les sessions capitulars, els dinars i els sopars... 
La història corresponent al 6 d’agost i la litúrgia del dia donen claus per viure de manera 
creativa els compromisos adquirits. Tal dia com avui, a l’any 1945, un bombarder B-29 
Superfortress per nom  Enola Gay va llançar la primera bomba atòmica a Hiroshima. El 
món es va desfigurar de manera dramàtica. La festa de la Transfiguració de Jesús implica 
una crida a construir un món millor. Rere les aparences, hi ha una dimensió lluminosa que, 
quan es mostra, ens endinsa en el misteri de Déu. Aquesta és la realitat més profunda del 
testimoniatge evangèlic. 
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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 
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   OCTUBRE | 2016  

6 dj Inauguració oficial del curs 2016-2017 a l’Ateneu Universitari Sant Pacià  

8 ds Jornada de Formació Permanent amb Fr. Octavi Vilà, abat de Poblet  

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   
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