
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Barcelona, 17 de novembre de 2016                                                                             ANY IX. núm.        

Setmana de Bíblia 

 
La teva 
Paraula 
és llum 
dels 
meus 
passos 
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JUBILEO EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA 

HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

Basílica Vaticana 
Domingo 13 de noviembre de 2016 

«Os iluminará un sol de justicia que lleva la salud en las alas» (Ml 3,20). Las palabras del 
profeta Malaquías, que hemos escuchado en la primera lectura, iluminan la celebración de 
esta jornada jubilar. Se encuentran en la última página del último profeta del Antiguo 
Testamento y están dirigidas a aquellos que confían en el Señor, que ponen su esperanza 
en él, que ponen nuevamente su esperanza en él, eligiéndolo como el bien más alto de sus 
vidas y negándose a vivir sólo para sí mismos y su intereses personales. Para ellos, pobres 
de sí mismos pero ricos de Dios, amanecerá el sol de su justicia: ellos son los pobres en el 
espíritu, a los que Jesús promete el reino de los cielos (cf. Mt 5,3), y Dios, por medio del 
profeta Malaquías, llama mi «propiedad personal» (Ml 3,17). El profeta los contrapone a los 
arrogantes, a los que han puesto la seguridad de su vida en su autosuficiencia y en los 
bienes del mundo. La lectura de esta última página del Antiguo Testamento suscita 
preguntas que nos interrogan sobre el significado último de la vida: ¿En dónde pongo yo 
mi seguridad? ¿En el Señor o en otras seguridades que no le gustan a Dios? ¿Hacia dónde 
se dirige mi vida, hacia dónde está orientado mi corazón? ¿Hacia el Señor de la vida o 
hacia las cosas que pasan y no llenan? 

Preguntas similares se encuentran en el pasaje del Evangelio de hoy. Jesús está en 
Jerusalén para escribir la última y más importante página de su vida terrena: su muerte y 

Jubileu de les persones socialment excloses 
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resurrección. Está cerca del templo, «adornado de bellas piedras y ofrendas votivas» 
(Lc 21,5). La gente estaba hablando de la belleza exterior del templo, cuando Jesús dice: 
«Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra» (v. 6). Añade 
que habrá conflictos, hambre, convulsión en la tierra y en el cielo. Jesús no nos quiere 
asustar, sino advertirnos de que todo lo que vemos pasa inexorablemente. Incluso los 
reinos más poderosos, los edificios más sagrados y las cosas más estables del mundo, no 
duran para siempre; tarde o temprano caerán. 

Ante estas afirmaciones, la gente inmediatamente plantea dos preguntas al Maestro: 
«¿Cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?» (v. 7). 
Cuando y cuál… Siempre nos mueve la curiosidad: se quiere saber cuándo y 
recibir señales. Pero esta curiosidad a Jesús no le gusta. Por el contrario, él nos insta a no 
dejarnos engañar por los predicadores apocalípticos. El que sigue a Jesús no hace caso a 
los profetas de desgracias, a la frivolidad de los horóscopos, a las predicaciones y a las 
predicciones que generan temores, distrayendo la atención de lo que sí importa. Entre las 
muchas voces que se oyen, el Señor nos invita a distinguir lo que viene de Él y lo que viene 
del falso espíritu. Es importante distinguir la llamada llena de sabiduría que Dios nos dirige 
cada día del clamor de los que utilizan el nombre de Dios para asustar, alimentar divisiones 
y temores. 

Jesús invita con fuerza a no tener miedo ante las agitaciones de cada época, ni siquiera 
ante las pruebas más severas e injustas que afligen a sus discípulos. Él pide que 

perseveren en el 
bien y pongan 
toda su confianza 
en Dios, que no 
defrauda: «Ni un 
cabello de 
vuestra cabeza 
perecerá» (v. 
18). Dios no se 
olvida de sus 
fieles, su valiosa 
propiedad, que 
somos nosotros. 

Pero hoy nos 
interpela sobre el 
sentido de 

nuestra existencia. Usando una imagen, se podría decir que estas lecturas se presentan 
como un «tamiz» en medio de la corriente de nuestra vida: nos recuerdan que en este 
mundo casi todo pasa, como el agua que corre; pero hay cosas importantes que 
permanecen, como si fueran una piedra preciosa en un tamiz. ¿Qué es lo que queda?, 
¿qué es lo que tiene valor en la vida?, ¿qué riquezas son las que no desaparecen? Sin 
duda, dos: El Señor y el prójimo. Estas dos riquezas no desaparecen. Estos son los bienes 
más grandes, para amar. Todo lo demás ―el cielo, la tierra, las cosas más bellas, también 
esta Basílica― pasa; pero no debemos excluir de la vida a Dios y a los demás. 

Sin embargo, precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, vienen rápido a la mente 
personas concretas; no cosas inútiles, sino personas valiosas. La persona humana, 
colocada por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo descartada, porque se 
prefieren las cosas que pasan. Y esto es inaceptable, porque el hombre es el bien más 
valioso a los ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de descarte; es 
para preocuparse, cuando se adormece la conciencia y no se presta atención al hermano 
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que sufre junto a nosotros o a los graves problemas del mundo, que se convierten 
solamente en una cantinela ya oída en los titulares de los telediarios. 

Hoy, queridos hermanos y hermanas, es vuestro Jubileo, y con vuestra presencia nos 
ayudáis a sintonizar con Dios, para ver lo que él ve: Él no se queda en las apariencias (cf. 1 
S 16,7), sino que pone sus ojos «en el humilde y abatido» (Is 66.2), en tantos pobres 
Lázaros de hoy. Cuánto mal nos hace fingir que no nos damos cuenta de Lázaro que es 
excluido y rechazado (cf. Lc 16,19-21). Es darle la espalda a Dios. ¡Es darle la espalda a 
Dios! Cuando el interés se centra en las cosas que hay que producir, en lugar de las 
personas que hay que amar, estamos ante un síntoma de esclerosis espiritual. Así nace la 
trágica contradicción de nuestra época: cuanto más aumenta el progreso y las 
posibilidades, lo cual es bueno, tanto más aumentan las personas que no pueden acceder 
a ello. Es una gran injusticia que nos tiene que preocupar, mucho más que el saber cuándo 
y cómo será el fin del mundo. Porque no se puede estar tranquilo en casa mientras Lázaro 
yace postrado a la puerta; no hay paz en la casa del que está bien, cuando falta justicia en 
la casa de todos. 

Hoy, en las catedrales y santuarios de todo el mundo, se cierran las Puertas de la 
Misericordia. Pidamos la gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo 
que nos cuestiona. Abramos nuestros ojos a Dios, purificando la mirada del corazón de las 
representaciones 
engañosas y temibles, 
del dios de la potencia 
y de los castigos, 
proyección del orgullo 
y el temor humano. 
Miremos con 
confianza al Dios de la 
misericordia, con la 
seguridad de que «el 
amor no pasa nunca» 
(1 Co 13,8). 
Renovemos la 
esperanza en la vida 
verdadera a la que 
estamos llamados, la 
que no pasará y nos 
aguarda en comunión 
con el Señor y con los demás, en una alegría que durará para siempre y sin fin. 

Y abramos nuestros ojos al prójimo, especialmente al hermano olvidado y excluido, al 
Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la lente de la Iglesia. Que 
el Señor nos libre de dirigirla hacia nosotros. Que nos aparte de los oropeles que distraen, 
de los intereses y los privilegios, del aferrarse al poder y a la gloria, de la seducción del 
espíritu del mundo. Nuestra Madre la Iglesia mira «a toda la humanidad que sufre y que 
llora; ésta le pertenece por derecho evangélico» (Pablo VI, Discurso de apertura de la 
segunda sesión del Concilio Vaticano II, 29 septiembre 1963). Por derecho y también 
por deber evangélico, porque nuestra tarea consiste en cuidar de la verdadera riqueza que 
son los pobres. A la luz de estas reflexiones, quisiera que hoy sea la «Jornada de los 
pobres». Nos lo recuerda una antigua tradición, que se refiere al santo mártir romano 
Lorenzo. Él, antes de sufrir un atroz martirio por amor al Señor, distribuyó los bienes de la 
comunidad a los pobres, a los que consideraba como los verdaderos tesoros de la Iglesia. 
Que el Señor nos conceda mirar sin miedo a lo que importa, dirigir el corazón a él y a 
nuestros verdaderos tesoros. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
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Octavi Vilà, abat de Poblet 

 
«No oblidis mai que ets monjo. El monjo el fa la vocació, l’abat el fa el servei», és la cita de 
sant Bernat que el pare Octavi Vilà i Mayo (Tarragona, 1961) va triar per al recordatori de 
la seva benedicció abacial. Vilà, escollit abat del monestir de Poblet el 3 de desembre del 
2015, és una vocació tardana que va entrar a Poblet deu anys abans, després de tota una 
vida professional entre llibres i arxius. L’àmplia formació de l’abat Vilà (Geografia i Història, 
Biblioteconomia i dos postgraus) va culminar a la Facultat de Teologia de Catalunya per 
ser ordenat sacerdot el maig del 2015. Disciplinat i avesat a les noves tecnologies (publica 
regularment al blog elscapítolsdelabat.blogspot.com.es), se’l pot veure sovint acompanyat 
del pare Josep Alegre, el seu predecessor i ara abat emèrit.  
 
«L’abat, mestre i pare per als germans i Crist enmig de la comunitat», diu la Regla. 
Quin programa té i n què pot ajudar la seva preparació a Poblet? 
 No tenim programa ni fem campanyes electorals. L’abat s’elegeix per la comunitat dels 
professos solemnes i per ser-ne s’ha de tenir més de 30 anys, ser prevere i portar més de 
cinc anys de professió solemne. Si reuneixes aquestes condicions et pot tocar, però no és 
que tingués cap intenció de ser ho. Vam llegir abans de fer l’elecció els capítols de la Regla 
que parlen de l’abat i pensaves: «Al que li toqui és una molt greu responsabilitat». Els meus 
dons i talents són migrats, ben humans i limitats. Sempre dic que una comunitat està 

«El nostre principal apostolat és que la gent es pregunti què 
fem aquí» 
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formada per un grup de gent que cerca Crist, i som tan maldestres que hem de dedicar-
nos només a això. Són tots els monjos els que posen els dons i talents al servei dels altres, 
assumint les pròpies febleses i limitacions i les dels altres. A uns ens toca un servei i a 
d’altres un altre i tots hem vingut per servir Crist i els germans. 
 
L’abadessa de Sant Pere de les Puel·les diu que aquest rol li permet conèixer més 
profundament les germanes. Hi coincideix? 
Quan tens una relació de company coneixes una part de la vida de cada monjo, però quan 
ets abat la coneixes molt més profundament i també et sents més responsable dels seus 
neguits i inquietuds. La qüestió dels pares, per exemple: quan es fan grans hem de tenir-
ne cura. Sobretot intentes ajudar-los a aprofundir en el vessant espiritual: a vegades els 
problemes de les famílies o de les nostres activitats dificulten la centralitat de Crist que ha 
de ser present sempre en la vida del monjo. Ara bé, tots fem camí; els puc ajudar 
mínimament a ells i ells també m’ajuden a mi, molt més.  
 
Quan li proposen un ascens, 
després de 25 anys de vida 
laboral, vostè trenca amb tot això 
i entra a la vida monàstica. Si ens 
permet la broma, a Poblet ha 
promocionat ràpid: en deu anys, 
abat.  
Els abats Josep Alegre o Maur 
Esteva havien promocionat més 
ràpidament encara. El meu procés 
vocacional va durar quatre anys i va 
ser una decisió bastant meditada. 
Certament, no estava gaire satisfet 
de la meva actuació en la vida laboral, em sentia com una peça del sistema, de vegades 
fent un paper amb pressions a la gent. Això va ser una de les coses que em va fer plantejar 
què és realment el que volem ser a la vida, a què se’ns crida. Les circumstàncies concretes 
d’una promoció que havia de venir em va motivar a posar una data de caducitat per no 
assumir-la.  
 
Sou una comunitat que intenta viure en fraternitat. En canvi, moltes comunitats 
cristianes perden dinamisme. Com pot l’Església revitalitzar-les?  
La nostra influència no és directa, sinó que passa per ser un punt de referència. Diversos 
hostes —de tota mena, creients, no creients, agnòstics, no practicants— ens diuen que la 
nostra vida els impacta més que la vida d’una parròquia. Fem que la gent es plantegi per 
què un seguit de persones que han estudiat o tenien una feina, arriba un punt que ho deixen 
tot per no tenir res i per tenir-ho tot en comú, per viure una vida molt reglamentada i rutinària 
amb el sol objectiu de buscar Crist. 
 
El principal apostolat nostre és que la gent es pregunti què fem aquí. Quines 
vocacions truquen a la porta de Poblet?  
El nostre món, individualista, és una cursa d’obstacles cap a coses purament materials. 
Quan una persona demana d’entrar al monestir porta tot aquest bagatge. Els cristians 
hauríem de ser un referent i moltes vegades no ho som prou o no ens acabem de creure 
que ho podem ser i ho hem de ser. Tenim infinitat de febleses, mancances i coses a millorar, 
però també hem de ser conscients de la joia que suposa tenir una fe, com diu el papa 
Francesc. Participem d’un fet extraordinari: Déu es va fer home en el Crist i va vèncer la 
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mort. Aquesta joia és el que caldria transmetre a la societat, convencent amb l’exemple de 
vida i no imposant, com deia el papa Benet, i això ens costa molt a la pràctica de cada dia.  
 
Els monjos professos participen en l’elecció de l’abat i en altres decisions. En 
l’Església es practica prou la democràcia?  
El nostre sistema és una mica presidencialista. La comunitat elegeix l’abat i aquest nomena 
el seu govern. Tenim dos òrgans: el Consell de l’abat que actua com a tal quan has de 
decidir davant diferents possibilitats i el Capítol, on l’abat proposa i els monjos tenen poder 
de decisió. Aquest model és aplicable a l’Església en general? Fins l’edat mitjana els bisbes 
eren elegits, però avui seria complicat de portar-ho a la pràctica. No sé quin sistema seria 
l’ideal, però a Catalunya hi ha molta gent perfectament preparada per assumir aquestes 

responsabilitats. Això ha de 
començar per les parròquies, on 
els laics poden tenir un paper 
important. També en els bisbats, 
molts laics, entre els quals dones, 
tenen càrrecs que abans eren 
reservats als preveres... és un 
canvi que s’anirà fent a poc a poc.  
 
Quins passos hauria de fer 
l’Església per al protagonisme 
del laïcat?  
Al Concili Vaticà II hi ha temes molt 
importants que no hem assumit 
prou. La Lumen gentium parla de 
l’Església «com a poble de Déu»; 
no es va començar pels bisbes 

sinó que es va fer pel poble de Déu en general, abundant en el concepte del sacerdoci 
universal del qual participen tots els cristians. La concreció ha de ser amb la feina del dia a 
dia i l’Església té molt de camí a fer.  
 
Com se sosté Poblet?  
El monestir és de l’Estat, de la Generalitat, la comunitat en som usufructuaris. Es finança 
sobretot a través de les visites turístiques, que és la principal font d’ingressos, i de 
l’hostatgeria externa, que es va inaugurar el 2010. Una part dels ingressos ve de les 
pensions dels jubilats i tenim activitats interiors com la bugaderia, que tracta la roba de la 
comunitat i la de l’hostatgeria externa, el taller d’enquadernació, ceràmica, hort...  
 
«La vida monàstica permet, no un tancament, sinó adquirir una distància del món», 
ha dit el prior. Què li fa mal al món?  
Els últims anys hem viscut un fort increment de la immediatesa i el volum de la informació 
i això ens porta a perdre la capacitat de veure les coses a una certa distància i d’analitzar-
les. Al monestir, amb una vida molt pautada i un ritme diferent, tenim aquesta distància que 
ens permet veure els problemes del món. La vida pautada no és una presó per al monjo, 
la Regla és perquè s’acostumi a la rutina i sigui molt més lliure, perquè ja no li cal pensar 
en el que ha de fer constantment. No estem en absolut fora del món, som part del món.  
 
Com teniu aquesta connexió amb el món?  
Els hostes són una font i les visites a l’abat també. M’arriben moltes inquietuds de diferents 
sectors de l’Església, representants polítics de molt diversos colors, la gent que participa 
de les nostres pregàries o trobades, els membres de la Germandat, que són els laics 
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vinculats al monestir més estretament. També intento estar al dia a través de la informació 
que ens arriba per internet.  
 
L’Església ha passat d’una posició dominant a ser pràcticament qüestionada per tot. 
En aquest camí de purificació, hi ha resistència a convertir-se en una «Església pobra 
i per als pobres», com diu Francesc?  
En el cas de l’Estat espanyol encara ens costa conscienciar-nos del paper que hauríem de 
tenir dins de la societat i ser un referent moral. Ens fan molt de mal els nostres propis actes, 
temes que provoquen elevat rebuig social, i que han de ser tractats dins la pròpia Església 
amb contundència. No hem de cercar privilegis com hem tingut en altres moments, perquè 
són un regal enverinat. Vivim en una societat molt plural i hem de treballar perquè la nostra 
vida diària sigui el màxim d’exemplar possible. Si veuen que som una gent que viu el que 
creu, es plantejaran «En què creuen, que els fa actuar d’aquesta manera?». Això s’ha de 
traslladar a tots els àmbits on hi hagi un cristià: laboral, polític, econòmic i, sobretot, 
l’empresarial. 
 
Quin paper pot tenir el monestir com a node de Catalunya, Aragó i el País Valencià 
per construir diàleg?  
Hem ofert el monestir per al diàleg entre els territoris. El país es troba en un moment de 
definició molt important, fins i tot més que als anys 76-79, que van culminar amb l’Estatut. 
Les circumstàncies polítiques d’aquell moment no eren de llibertat absoluta. Ara s’ha de 
buscar acomplir la voluntat majoritària dels catalans i que l’opció que es prengui no sigui 
un motiu de ruptura de la societat. Al llarg de la nostra història els catalans hem fet moltes 
coses i, la major part de les vegades, sense provocar ruptures. Ara també serem capaços 
de fer-ho. La postura de l’Església va quedar molt definida als documents Arrels cristianes 
de Catalunya i Al servei del nostre poble: reconèixer la personalitat del país, sobretot la 
llengua i la cultura, és un factor essencial. No tenim un model concret de quin ha de ser el 
marc de relació de Catalunya amb l’entorn, sobretot Espanya. Cada persona, cada monjo, 
cada bisbe, cada prevere, cada cristià, ja té la seva opció concreta. 

De secretari de la Germandat a abat 
La relació de la família Vilà amb el monestir de Poblet ve de lluny. El pare d’Octavi Vilà es 
feia molt amb l’abat Maur Esteva i el mateix Vilà s’incorpora com a membre de la 
Germandat de Poblet amb només divuit anys. «La Germandat va influir moltíssim en el meu 
procés de fer cap al monestir», admet Vilà, que ens explica els orígens d’aquesta 
associació. 
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Els monjos cistercencs 
retornaren a Poblet pocs 
mesos després de 
finalitzada la Guerra Civil, el 
1940, en un context de fam i 
greus dificultats 
econòmiques. «Un seguit de 
gent benestant, de 
Barcelona sobretot, van 
fundar el 1945 la Germandat 
per ajudar els monjos 
materialment i van pagar 
moltes obres». 
La Germandat, en l’època 
final de l’abat Esteva, «havia perdut el seu sentit». És amb el nou abat Alegre que l’any 
2000 es reprèn, es renova la Junta, se la dota d’un caràcter més espiritual i se la projecta 
més enllà de Catalunya. En aquest moment, hi entra Vilà com a secretari. 
 

Incrementar les visites, millorar l’experiència 
 

Santa Maria de Poblet és el conjunt monàstic habitat més gran d’Europa (amb 30 monjos) 
i també és Patrimoni de la Humanitat. Ramon Berenguer IV el va fundar el 1150 per repoblar 
aquestes terres després de l’ocupació musulmana. Poblet és panteó de vuit reis de la 
corona catalanoaragonesa i tres dels seus abats han estat presidents de la Generalitat. 
El monestir té un programa estratègic, Cosmos, que és la posada al dia dels valors pels 
quals va ser fundat: ser un centre espiritual, cultural i social. Dins d’aquest programa, 

«volem millorar el 
circuit de visites i 

incrementar-les. 
200.000 o 250.000 
seria una xifra 
acceptable, però 
sincerament no 
podem anar més 
enllà», explica 
l’abat Vilà. 
Vilà recorda la visita 
que va fer el 2001 al 
prior italià, pare 
Rosavini, que havia 
vingut a refundar 
Poblet: «Quan es va 
restaurar la vida 
monàstica van tenir 

la temptació de fer dos monestirs paral·lels, el turístic i l’interior. Amb molt bon criteri, van 
optar per fer servir aquests espais pel que són, intentant compatibilitzar-los amb la visita 
turística». 
«Explicar per què es va fundar el monestir, la dimensió espiritual de l’home que busca en 
el seu interior i que la nostra vida és una resposta a aquesta recerca» és l’objectiu central 
del proper centre d’interpretació, i que, sobretot amb un audiovisual, permetrà que el visitant 
surti «amb un estat d’ànim completament diferent del que ha entrat », sosté Vilà. 
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Primer mapa interactiu per accedir als missioners i missioneres catalans d'arreu del 
món  

 
Com arribar a conèixer la tasca que fa un missioner des de casa? Arriba una eina 
que dóna la solució el portal missioners.cat un mapa interactiu multimèdia amb 
entrevistes de missioners i missioneres catalans arreu del món. Així es titulava precisament 
l'acte on es va presentar aquesta eina, motivada per l'Observatori Blanquerna amb la 
col·laboració d' Afers Religiosos de la Generalitat. 
 
Llavors d'esperança 
El representant de la Unió de Religiosos de Catalunya el Pare Màxim Muñoz va obrir 
la presentació, contextualitzant als 500 missioners catalans que hi ha i la necessitat de la 
seva tasca, desconeguda per molts. D'aquí la importància del mapa que permet trencar la 
distància del lloc on es troben els missioners i apropa a l'usuari a la seva tasca i sobretot a 
la figura. Així ho explica el coordinador del projecte, Jordi Sànchez, segons el qual "un dels 
motius és visualitzar la figura del missioner i també la bondat de les persones". "Volem 
mostrar allò que a les notícies no acostuma a sortir, persones que amb el seu 
testimoni ens donin esperança", afegeix. 
 
Eina per les escoles 
 
El portal compta amb entrevistes, fitxes pedagògiques, vídeos, i enllaços de religiosos i 
laics a diferents parts del mapa. Suposa també una eina per a les escoles per parlar de 
valors humans i socials, de diàleg interreligiós i intercultural. 
Es tracta d'un projecte a llarg termini que a poc a poc anirà creixent ampliant els testimonis 
i donant una visibilitat més àmplia de tots els missioners catalans de l'església arreu del 
món. 
 
 
Vegeu: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9318 

Els missioners a través de la xarxa 
 

http://missioners.cat/
http://www.esglesiabarcelona.cat/node/9318
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Comencen set dies per aprofundir, aprendre i 

pregar amb la Paraula de Déu  

Del dilluns dia 21 de novembre fins el divendres 26, 
tindrà lloc la Setmana de la Bíblia, que porta per 
lema “La teva Paraula és llum dels meus passos”.  
 
El programa de la setmana serà el següent:  
 
Dilluns, 21 de novembre 
Pregar amb la Bíblia 
Pregària a les basíliques de Barcelona.  
Horari proposat per cada basílica 
  
Dimarts, 22 de noviembre – 19.00 h 
La Bíblia i la literatura (Fundació Catalunya – La 
Pedrera)               
«Ramon Llull i Arnau de Vilanova davant la Bíblia» 
Lola Badia i Jaume Mensa. Modera: Albert Soler 
  
Dimecres, 23 de noviembre – 22.15 h 
La Bíblia i el cinema  
(Cinemes Verdi)                                                
Projecció de la pel·lícula «El Cant dels Ocells» 
Diàleg amb Albert Serra, director del film 
  
Dijous, 24 de noviembre – 19.30 h 
La Bíblia i l’art  
(Basílica de la Sagrada Família)                                 
«I la Paraula s’ha fet pedra» 
Meditació bíblica sobre la façana del Naixement 
Mn. Armand Puig. Orgue: Juan de la Rubia 
  
Divendres, 25 de noviembre – 19.00 h 
La Bíblia i la seva interpretació (Ateneu Universitari Sant Pacià)     
«Ortodoxos, protestants i catòlics llegeixen la Bíblia» 
Taula rodona. P. Joan Garcia, Daniel Rodríguez, Margarita Mauri 
Modera: Concepció Huerta 
  
Dissabte, 26 de noviembre – 20.00 h 
La Bíblia i el seu text (Catedral de Barcelona)                                  
«Lectura del Càntic dels Càntics» 
Ester Romero i Tomàs Molina; orgue: Bernat Ballbé 
Presentació: Mn. Joan Guiteras 
Cloenda: Mons. Joan-Josep Omella, Arquebisbe de Barcelona 
  
PRIMER DIUMENGE D’ADVENT. DIUMENGE DE LA PARAULA 
27 de novembre de 2016 
Entronització del llibre de la Paraula en les celebracions dominicals 
(materials preparats pel Centre de Pastoral Litúrgica) 

Setmana de Bíblia 
 

Entitats promotores: Abadia 
de Montserrat - Associació 
Bíblica de Catalunya - Centre 
de Pastoral Litúrgica - 
Editorial Claret - Ràdio Estel – 
Catalunya Cristiana  
  
Entitat patrocinadora: 
Conferència Episcopal 
Tarraconense        
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Entrevista a la teóloga Phyllis Zagano 
 

Artículo publicado en U.S. Catholic (traducción de Fernando Torres) agosto 3, 2016 
 
Al abrir los archivos donde se guarda su trabajo sobre las diaconisas en el Gannon Center 
for Women and Leadership de la Universidad Loyola de Chicago, la profesora Phyllis 
Zagano no tiene inconveniente en hablar de lo que ha sido el trabajo de su vida como 
investigadora: “Las diaconisas no son una idea para el futuro. Las diaconisas son un tema 
para el presente, para hoy”. 
Dado que la ordenación sacerdotal de las mujeres es un tema sensible en los ambientes 
católicos, Zagano expone cuidadosamente su argumento en favor de la restauración de lo 
que durante muchos siglos fue una función oficial de la mujer en la Iglesia antigua, 
rechazando la resbaladiza pendiente de quienes razonan diciendo que las diaconisas 
llegarán con el tiempo a ser mujeres sacerdotes. “Es un error común pensar que el 
diaconado no es más que un paso en el camino al presbiterado”, dice. “El diaconado es 
una vocación en sí mismo y no implica necesariamente el presbiterado”. 
A pesar de su opinión, Zagano no cree que todos los obispos deban ordenar diaconisas 
mañana mismo. Sabe que hay diócesis que todavía no han comenzado a ordenar a 
hombres diáconos permanentes. Para ella, “un obispo puede pensar que necesita 
diaconisas y otro obispo puede pensar lo contrario. Pero si el arzobispo de Chicago piensa 
que necesita diaconisas, ¿por qué no puede tenerlas?”. 
Para Zagano, podría al menos hacerse la experiencia. “Como dije al cardenal John 
O’Connor (Nueva York) hace ya veinte años: ‘Le ofrezco mi misma vida como experimento. 
Y vea lo que pasa’.” 
 
¿Qué obstáculos se encuentran en la enseñanza actual de la Iglesia o en sus leyes 
que puedan impedir la ordenación de diaconisas? 
El principal obstáculo es que las mujeres no han sido ordenadas como diaconisas en la 
Iglesia occidental durante los últimos 800 años. En el actual derecho canónico las mujeres 
no pueden ser ordenadas como nada. Así de sencillo. 
En este tema hay un conflicto entre la tradición de la Iglesia y la ley de la Iglesia. Lo que 
todo el mundo admite, tanto quienes están a favor como en contra, es que es una cuestión 
abierta. Y sé lo que digo porque la más reciente reflexión sobre el tema viene del mismo 
Vaticano: es un documento de 72 páginas de la Comisión Teológica Internacional donde 
se llega a la conclusión de que la decisión le toca solamente al magisterio, a la autoridad 
magisterial de la Iglesia. Al final de los ochenta estaba en Nueva York en una reunión con 
el entonces cardenal Ratzinger y hablé del tema brevemente con él. Su respuesta fue que 
“estaba en estudio.” En mi opinión ese estudio está durando demasiado tiempo. Creo que 
el mayor obstáculo es la inercia y quizá la mala comprensión de lo que es el diaconado y 

Mujeres en el altar: ¿puede la Iglesia ordenar diaconisas? 

http://www.alandar.org/wp-alandar/wp-content/uploads/2016/08/diaconisas_cabecera.jpg


  
 
 

    13 | 41 

 

de cómo las diaconisas pueden ayudar a colaborar en ese gran esfuerzo evangelizador 
que necesitamos. 
 
Hay quienes piensan que si las mujeres no puede ser ordenadas sacerdotes tampoco 
pueden serlo diáconos. ¿Hay alguna conexión entre las dos ordenaciones? 
Eso que antes se llamaba la “progresión de las órdenes” –diaconado, presbiterado y 
episcopado– se desarrolló muy tarde en la historia de la Iglesia y hoy no tiene mucho 
sentido. Es mejor pensar que el diaconado es uno de los brazos del obispo y el presbiterado 
el otro. Son órdenes diferentes en la Iglesia. Una no implica la otra. Cuando se ordena hoy 
a una persona como diácono permanente, no se espera que con el tiempo se ordene 
presbítero. Un diácono no es un sacerdote. El diaconado es una vocación específica, que 
ha sido vivida por hombres y mujeres en la antigua Iglesia y que hoy es vivida sólo por 
hombres. 
 
¿No hay un cierto temor a que si se ordena a una mujer como diácono luego se la 
pueda ordenar como presbítero? 
He escrito un libro que titulé Sábado Santo: una reflexión en favor de la restauración del 
diaconado femenino (Holy Saturday: An Argument for the Restoration of the Female 
Diaconate, Crossroad). Lo 
hice a petición de mi 
antiguo jefe, el cardenal 
John O’Connor de Nueva 
York. Le envié el esquema 
del libro. Creo que tenía 
seis partes. Él me dijo: 
“Phillys, si eres capaz de 
probar que una mujer 
puede ser ordenada como 
diácono, has probado 
también que puede ser 
ordenada sacerdote.” 
Entonces le dije: 
“Eminencia, no se me 
permite hablar sobre el 
sacerdocio femenino. ¿Por 
qué está usted sacando el 
tema?” Me respondió que 
“es una buena idea. Haz 
que sea la parte tercera.” 
El cardenal tenía razón al 
pensar que Roma tenía miedo a esa especie de pendiente resbaladiza que permitía pasar 
de un asunto a otro. Simplemente afirmo que la ordenación de mujeres como sacerdotes 
no entra en el magisterio de la Iglesia. Pero eso no significa que no se pueda ordenar a las 
mujeres. Decir que una mujer no se puede ordenar como sacerdote y que no puede servir in 
persona Christi –como diaconisa en la persona de Cristo Servidor– es situarse en contra 
de la encarnación. Lo más importante no es que Cristo se hiciese hombre sino que se 
hiciese persona humana. Si decimos que una mujer no puede vivir in persona Christi creo 
que estamos cayendo en una forma muy negativa de mirar al sexo femenino.Éste es el 
llamado argumento icónico contra el presbiterado femenino. Para representar a Jesús 
tienes que ser hombre. Este argumento ya no se usa. El argumento en que se apoya el 
magisterio de la Iglesia es el de autoridad: que Cristo solo llamó a hombres a ser apóstoles. 
Esto es lo que el papa Juan Pablo II dijo en 1994, que la Iglesia no tiene autoridad para 
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ordenar a mujeres para el presbiterado porque Cristo no escogió a ninguna mujer para 
formar parte del grupo de los doce. 
 
¿Y no se aplica eso mismo a las diaconisas? 
El argumento de la autoridad no sirve para las diaconisas porque en los Hechos los siete 
diáconos, que todo el mundo entiende que son los primeros diáconos, son elegidos por los 
apóstoles y no por Cristo. Son elegidos de entre la comunidad eclesial y son los apóstoles 
los que les imponen las manos. En el resto del Nuevo Testamento la única persona a la 
que se le da el título de “diácono” es Phoebe, una mujer. El argumento de autoridad usado 
contra la ordenación de las mujeres como sacerdotes es en realidad un argumento a favor 
de su ordenación como diáconos. No creo que se pueda aceptar el uno sin aceptar el otro. 
 
¿Cómo responden los obispos que le oyen sugerir que ordenen diaconisas? 
Cuando les he pedido que me ordenen a mí, siempre dicen que no quieren que les 
despidan de su trabajo. Eso significa un cambio significativo. Antes decían que “eso es 
imposible.” Diría que es más importante mirar con los ojos del obispo cuando observa las 
necesidades de su diócesis y ve cómo están siendo atendidas por un conjunto de personas 
ordenadas o no. Para mí, 
ese es el punto de partida 
de la necesidad de que se 
ordene a las mujeres: las 
necesidades de la Iglesia. 
En Estados Unidos hay 
unos 35.000 ministros 
laicos de los que alrededor 
del 80% son mujeres. Y hay 
unos 16.500 diáconos 
permanentes: la mayoría, 
hombres casados. Pero, de 
las mujeres que tienen un 
ministerio en la Iglesia, 
ninguna tiene una especial 
relación entre ella, su 
ministerio y el obispo. Es 
decir, no es exactamente un 
brazo del obispo sino que se mantiene a una cierta distancia de él en tanto que ministro 
laico. Muchas diócesis tienen maravillosos programas de formación de ministros laicos. 
Pero en el caso del diaconado hay un proceso de formación especial –espiritual, humano, 
intelectual y pastoral– que está bajo el control directo del obispo. Si una mujer para por ese 
proceso formativo espiritual, humano, intelectual y pastoral, al ordenarla, el obispo 
certificaría que de alguna manera confía en ella. 
 
¿Cuáles serían las necesidades específicas que una diaconisa podría atender? 
Algún obispo puede pensar que las mujeres le servirían para atender el servicio de caridad 
en su iglesia. Otra necesidad eclesial –y una de las tareas de las antiguas diaconisas– era 
servir de intermediarias entre las mujeres de la comunidad y el obispo. Presentaría al 
obispo las necesidades de las mujeres. Y, a su vez, llevaría la enseñanza del obispo a las 
mujeres. Un obispo siriaco del siglo IV escribió sobre la necesidad de que hubiese 
diaconisas y daba una razón interesante para justificarla. Decía que era muy poco probable 
que las mujeres se abriesen, revelasen o manifestasen libremente ante un hombre. Eso 
puede significar que es poco probable que las mujeres se desnudasen para recibir su 
bautismo ante un hombre y que las diaconisas eran las que participaban en el bautismo de 
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las mujeres. Pero también podría significar que es poco probable que las mujeres se 
manifiesten espiritualmente ante un hombre en algunas situaciones. 
Por otra parte, hoy hay muchas mujeres que trabajan como jueces en los tribunales 
matrimoniales. Si un laico es juez en uno de esos tribunales, ese laico puede tener poder 
decisorio. Pero un laico que dicta su juicio en un proceso eclesiástico no puede firmarlo. 
Tiene que buscar un clérigo para que lo firme. Lo mismo se aplica a los cancilleres 
diocesanos. En el caso de las mujeres, si fuesen diaconisas, eso implicaría que tendrían la 
categoría de clérigos y que podrían actuar como tales. 
 
¿No puede cualquier laico hacer la mayor parte de esos ministerios? 
Un laico puede dirigir ciertamente una paraliturgia en una residencia de ancianos. Pero no 
es lo mismo. La razón de que una persona esté ordenada es que el obispo le está pidiendo 
que actúe en su lugar. No creo que haya una diferencia en el ministerio. La diferencia está 
en el ministro. Y, en mi opinión, una gran parte de esa diferencia está en la formación y en 
la preparación. Pensemos en las zonas rurales. Si se va a mandar a alguien a una zona 
rural, esa persona va a ir allí con sólo la preparación que ha recibido. Si el obispo estuviera 

pensando a quién mandar, 
enviaría con todo 
probabilidad a la persona que 
él mismo haya formado y 
ordenado porque, al igual 
que le ha dado unas 
facultades, se las puede 
quitar. 
Hay también una razón 
sacramental. En las 
parroquias hay personas que 
se están preparando para el 
matrimonio. Generalmente el 
curso lo dirige el sacerdote 
que va a presidir más tarde el 
matrimonio pero muchas 

veces esa preparación la dirige un ministro laico que luego no puede ser el testigo oficial 
de la iglesia en la ceremonia del matrimonio. Pero el diácono es el ministro ordinario del 
sacramento del matrimonio y una diaconisa podría presidir sin problema la celebración. 
 
¿Cambiaría en algo la experiencia de la misa dominical la presencia de una 
diaconisa? 
Una persona ordenada es un ministro público de la Iglesia. En mi parroquia los ministros 
laicos, voluntarios, acólitos, lectores y ministros de la Eucaristía cambian con mucha 
facilidad. No se ve un simbolismo directo en su presencia. Un diácono se reviste con la 
dalmática y es una persona estable en la parroquia. En el caso de que fuese una diaconisa 
habría una comprensión simbólica o una representación simbólica de una mujer en el 
presbiterio como un ministro públicamente reconocido, formado y ordenado. Creo que esa 
es una diferencia real. 
Al diácono también se le pide que lleve una vida de oración y, como clérigo, se le pide que 
celebre las oraciones de la mañana y de la tarde, que haga un retiro cada año, que tenga 
un director espiritual y un confesor. Es una forma muy diferente de preparar a la persona. 
Y la diferencia está en la formación espiritual. No es sólo una función. Es una identidad 
enraizada en la oración. 
Creo que hay una diferencia cualitativa en la personalidad del que es una figura pública en 
la parroquia, está disponible para todos, ha entregado su vida al servicio del pueblo de Dios 
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y está cerca de todos. No me imagino a mí misma acercándome a uno de los lectores o de 
los ministros laicos para hacerle una pregunta sobre Dios o sobre la Iglesia. 
 
¿No bastaría con darle cada vez más importancia al ministerio de los laicos? 
Creo que significaría confundir la identidad con el oficio. Hay personas que tienen el oficio 
o el trabajo de asociados pastorales. Son laicos que trabajan al servicio del párroco. 
Generalmente son preparados y formados como ministros laicales. No hacen ningún 
servicio en la liturgia que vaya más allá de ser lectores, acólitos o directores de música. 
En mi opinión, hay otro nivel cuando el asociado pastoral que se encarga de la cocina 
durante la semana se pone la dalmática, proclama el Evangelio y predica sobre cómo hay 
que atender a los pobres. Reúne en sí esos dos aspectos. 

 
¿Cómo se podría llegar a la 
ordenación de una mujer como 
diaconisa? 
Todo lo que los obispos tendrían que 
hacer sería pedir la derogación de la 
ley vigente, como recomendaba ya 
en 1995 un documento de la 
asociación de canonistas de 
América que analiza cómo se 
procedería. Es necesaria la 

derogación de una ley para que una mujer sea acólito, para que sea lectora y también para 
ordenarla como diaconisa. Creo que los obispos podrían pedir un permiso local para los 
Estados Unidos o incluso más local, para algunas diócesis o archidiócesis, para preparar 
y luego ordenar a mujeres como diaconisas. 
Creo que se puede hacer la experiencia y ver cómo funciona. Si va bien en una región, 
quizá otras regiones pueden hacerlo también. Si no funciona en una región, quizá otras 
zonas no adoptarán ese cambio. 
 
¿Hay algún elemento nuevo sobre este tema? 
Es un tema que está siendo muy discutido en las iglesias ortodoxas en Estados Unidos. La 
discusión ha llegado hasta Constantinopla. Su santidad el patriarca Bartolomé de 
Constantinopla ha dicho que él piensa que las iglesias ortodoxas podrían recuperar esa 
antigua tradición de ordenar diaconisas. 
La Iglesia Apostólica Armenia y la Iglesia Ortodoxa de Grecia ordenan a diaconisas. Y la 
Santa Sede reconoce la validez de ese sacramento y de esas órdenes en esas iglesias. 
En Estados Unidos se está hablando del tema en algunas diócesis donde hay mujeres que 
están en contacto con sus obispos dialogando sobre este asunto, pidiendo ser 
consideradas como candidatas aunque oficialmente no lo puedan ser. Algunas de ellas 
están haciendo una formación similar a la de los diáconos, participando en los programas 
de las escuelas católicas de teología. Dos de ellas en concreto sé que están en contacto 
con sus obispos y con los responsables de la formación de los diáconos, que tienen director 
espiritual de los que participan en la formación de los diáconos y que están adelante con 
su formación. Son mujeres profesionales, de entre 35 y 50 años, con hijos, maridos que las 
apoyan, algunas trabajando en diversos ministerios o como voluntarias en sus parroquias 
y en un caso, siendo propuestas para el diaconado por su misma parroquia. 
 
¿Implicaría la ordenación de las mujeres como diaconisas una afirmación de la 
igualdad de las mujeres? 
Tengo la impresión de que desde fuera de la Iglesia el mundo se está preguntando: “¿Cuál 
es exactamente su problema?”. En 1995 recibí una invitación de la archidiócesis de Nueva 
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York para estar en la tribuna de los fotógrafos en Central Park durante la misa del papa. 
En la práctica fui la mujer que estuvo más cerca del papa. Todo a mi alrededor era un 
océano de sacerdotes que esperaban para distribuir más tarde la comunión. Me di cuenta 
de lo ridículo que era aquello. ¿Qué imagen daba? Cuando se ve una misa del papa en 
televisión, la imagen que se ve apoya, a mi modo de ver, la idea de que las mujeres no 
deben ser vistas ni oídas. En algunos países eso es así –son los países donde el Evangelio 
es más necesario, donde la nueva evangelización puede ayudar a dignificar a las mujeres. 
En esos países, cuando ven que sólo hay hombres, su idea de la posición de la mujer se 
ve reforzada. Creo que es una imagen negativa y que se debería cambiar. 
 
¿Cree que el papa actual está abierto a la posibilidad de ordenar mujeres como 
diaconisas? 
En marzo de 2006, en un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Roma con el 
papa, uno de ellos le preguntó sobre la posibilidad de que las mujeres ocupasen puestos 
en el gobierno y en el ministerio. El papa respondió que estaba bien preguntarse si la Iglesia 
podía ofrecer “más puestos de responsabilidad” a las mujeres. Creo que quería decir que 
sería bueno que hubiese más mujeres ocupando puestos en el gobierno y en el ministerio 
en la Iglesia. Técnicamente, gobierno y ministerio son funciones que sólo pueden realizar 
las personas ordenadas. En mi opinión estaba hablando claramente de la posibilidad de 
que hubiese diaconisas. 
El asunto principal sobre el que bascula toda la cuestión es sencillo: ¿está creada una 
mujer a imagen y semejanza de Dios? Y estoy aquí para decir que esa es la imagen de 
Jesús. Deben comprenderlo y representarlo en el altar. Hasta que no haya una diaconisa 
en el presbiterio al lado del papa, proclamando el Evangelio, nadie se va a dar cuenta de 
esa realidad. Necesitamos una nueva evangelización. Necesitamos nuevos 
evangelizadores. El mensaje se está perdiendo a causa de los mismos mensajeros. 
 

 

http://www.alandar.org/wp-alandar/es/mujeres-en-el-altar-puede-la-iglesia-
ordenar-diaconisas-entrevista-a-la-teologa-phyllis-zagano 

http://www.alandar.org/wp-alandar/es/mujeres-en-el-altar-puede-la-iglesia-ordenar-diaconisas-entrevista-a-la-teologa-phyllis-zagano
http://www.alandar.org/wp-alandar/es/mujeres-en-el-altar-puede-la-iglesia-ordenar-diaconisas-entrevista-a-la-teologa-phyllis-zagano
http://www.alandar.org/wp-alandar/wp-content/uploads/2016/08/diaconisas_logo-1.jpg
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La pèrdua origina sofriment. La gent gran encara té a les retines les imatges de la seva 
joventut. Un ambient de cristiandat que afavoria unes esglésies plenes a vessar en les 
eucaristies dominicals, els seminaris de sacerdots i les cases de formació de la vida 
religiosa plenes de gom a gom, un 
respecte social pels valors religiosos, una 
transmissió de la fe relativament fàcil de 
pares a fills... Ara el panorama és gairebé 
oposat. La figura de Job, amb les seves 
angoixes i problemes, s’engeganteix com 
a clau d’interpretació de la nostra realitat 
actual. Perd béns, possessions, fills... En 
cada nova desgràcia només se salva un 
missatger per comunicar-li una nova 
pèrdua. La seva reacció: «Vaig sortir nu 
de les entranyes de la mare i nu hi 
tornaré. El Senyor ho dóna, ell mateix ho 
pren. Beneït sigui el seu nom!» 
 
Primer. Job dialoga a l’inici amb els seus 
amics Elifaz, Bildad i Sofar, arribats 
cadascun del seu país, per desentranyar 
el sentit de tot el que viu. Un debat llarg, discursos interminables, arguments per a tots els 
gustos. La creença de l’època que els bons s’ho passen bé i els malvats acaben malament   
no respon sempre al que pensem avui. Quan el sofriment es clava al cor de les persones,  
sorgeix de manera gairebé espontània una causa que pot explicar-ho: el càstig. Job es 

reconeix innocent, però en qualsevol ésser humà 
es projecta l’ombra de la imperfecció, del límit, de 
l’error. Fets que justifiquen una penalització, un 
sofriment, un càstig. Aquest plantejament 
projecta una imatge d’un Déu justicier i venjatiu, 
quan la misericòrdia i la compassió són les seves 
característiques principals. Les malalties s’han 
considerat càstigs divins, de manera tan estesa 
com simplista. 

Job: prova o càstig? 

Per què estem perdent 
tantes coses? Perquè 

sembla que caiguem en 
la insignificància? En 

tenim nosaltres la culpa? 
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Segon. Job dialoga finalmenta amb Déu. La 
primera interpel·lació és demolidora: «Qui és 
aquest que enfosqueix els meus plans amb 
paraules d’ignorant?» Davant de la llista de les 
meravelles que Déu ha fet, la reacció de Job és 
sòbria: «Què puc replicar? Amb la mà em tapo 
la boca!» La segona intervenció divina obté per 
part de Job una resposta humil i sincera: «He 
parlat en la ignorància de coses grans que no 
puc copsar.» Job no pateix cap càstig, sinó una 
prova que permet conèixer si la seva fe és 
autèntica i gratuïta. Els plans divins no 
depenen dels mèrits humans. Podem raonar de 
mil maneres, explicar les causes nombroses 

que condueixen a situacions com les que vivim, però el factor clau se’ns escapa del control. 
 
Tercer. L’experiència personal és 
determinant: «Jo només et coneixia d’oïda, 
però ara t’he vist amb els meus ulls.» La 
benedicció de Déu omple Job de béns millors 
que al principi. La història presenta línies 
oscil·lants. La feblesa actual, la pèrdua de 
visibilitat, les dades estadístiques, el silenci 
de Déu que sembla que deixa de cridar... no 
nega la presència divina, sinó que ens posa 
a prova i purifica. Els seus plans no responen 
a les expectatives humanes. Moltes vegades 
la nostra tasca no s’ajusta a la missió que ens 
confia. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
 

Sabem llegir els plans 
de Déu o donem massa 

importància a les 
nostres expectatives?  
Com viure la situació 

actual? 

Com intrepretem: 
“Els plans divins no 

depenen dels 
mèrits humans”? 

Pot ser que tot 
sigui una prova? 
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Santa Rosa Filipina Duchesne, 
religiosa del Sagrat Cor, que se 
celebra el 18 de novembre, va ser 
una dona que sempre va fixar la 
seva mirada més enllà de la pròpia 
realitat. Amb una forta vocació 
d’entrega al Senyor i als altres, la 
seva tenacitat la va dur lluny de la 
seva França natal i es va aventurar 
(mai millor dit) en un llarg i perillós 
viatge en vaixell fins a Amèrica… i 
això el 1818, quan un trajecte com 
aquell estava ple de perills. No va 
poder fer realitat el seu somni 
d’estar a prop dels indis fins al final 
de la seva vida, quan ja li era del 
tot impossible aprendre la seva 
llengua o fer qualsevol tasca per a 
ells. Però sí els va deixar alguna 
cosa, com a herència i que 
perdura: la seva vida de senzilla i 
constant pregària. Els indis 
potowatomís la coneixen encara 
avui com  kwah-kah-kum-ad, la 
dona que sempre prega. Per a ells 
segueix sent una referència i un 
testimoni, com ho és per a tota la 
Societat del Sagrat Cor allà on es 
troba. Ella és la nostra primera 
missionera i amb ella ens obrim a 
nous mons i realitats, fins arribar a 
tenir comunitats i col·legis als cinc 
continents. 
Aquest va ser el seu llegat, i 
aquest mateix pot ser el tresor que 
tots podem deixar als que ens 
succeeixin. No és res aparentment 
eficaç, ni encapçalarà cap titular 
d’última hora, però és quelcom 
necessari. Saber aturar-nos, 
aprender a cedir, reconèixer els 
propis límits… sense que suposi 
una derrota o un fracàs. Rosa 
Filipina va aprendre aquesta lliçó i 
al final de la seva vida es va 

quedar amb allò essencial: Déu habita el nostre cor i en Ell trobem la pau. A qualsevol edat, 
en qualsevol tasca, en tota circumstància.  
 

Teresa Gomà, religiosa del Sagrat Cor. 

El valor d’allò essencial 
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Carles Capdevila 
Ara 

DESPRÉS DE MESOS de tractament els meus cabells s’han rendit. Me’ls he hagut de 
tallar. És un problema petit, el drama autèntic és que fa mesos que he de mirar la mort de 
cara i no quina cara faig, però aquest canvi d’imatge forçat, tot i ser banal, superficial, 
anecdòtic, l’he viscut com un petit dol. Una derrota trista. Perquè no era cap decisió, era 
una nova renúncia, una prova més que no tens la vida sota control. Un altre aprenentatge 
en l’acceptació de la nova realitat. 

Vaig tornar de la perruqueria preocupat per les meves orelles, que aprofiten l’ocasió per 
exhibir sense manies la seva grandària i separació. I vaig tenir la sort impagable que el 
primer de rebre’m a casa va ser el meu fill petit, de 8 anys. “Però que guapo que quedes 
amb la gorra, pare, quina enveja!”, va exclamar amb uns ulls brillants i una sinceritat 
entranyable. Em va caure la llagrimeta, i era d’alegria. Els adults em fan compliments 
amables, ell expressava la seva veritat íntima. Després va dir a la seva mare: “Quin morro 
que té el pare: des d’això del càncer es compra roba xulíssima que li queda superbé”. Vol 
dir les samarretes apelfades per no passar fred amb les químios d’hivern, les camises 
blanques de màniga llarga quan a l’estiu no em podia tocar el sol, pantalons amb goma per 
la colostomia: roba que compro per prescripció mèdica, no estètica, i que a ell l’enamora 
perquè la porta son pare. 

 
No hi ha cap inversió més segura i rendible que envoltar-nos de persones que ens estimen 
tal com som 

Ja ho he entès, i espero que per sempre, i desitjo amb l’ànima que sempre sigui molt de 
temps. La bellesa és en la mirada, i no hi ha privilegi més bonic que ser observat des de 
l’amor incondicional i la joia de viure, com fa aquesta criatura dolcíssima, que és al meu cor 
i als meus ulls la bellesa amb be alta. 

Invertim en perruqueria, cremes, roba i gimnàs, i fem bé, perquè cal cuidar el cos, i 
necessitem agradar-nos per agradar. Però no hi ha cap inversió més segura i rendible que 
envoltar-nos de persones que ens estimen tal com som, que ens troben guapíssims al 
marge del que dicti el mirall. Perquè ens miren sempre amb bons ulls. 

La sort que et mirin amb bons ulls 
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MARÍA-PAZ LÓPEZ 
-LA VANGUARDIA / Barcelona - noviembre 13, 2016  
 
El mundo alberga lugares muy peligrosos para los creyentes de minorías religiosas, cuando 
la religión mayoritaria o la ideología oficial en el país persiguen dominar la sociedad a través 
del acoso cotidiano, la discriminación sistemática, o la violencia pura y dura, apoyándose 
en mecanismos coercitivos del Estado, o en el caos de una guerra o una revolución. En 
esos contextos, padecen hostigamiento fieles de todos los credos cuando están en minoría 
(cristianos en Oriente Medio y el subcontinente indio, judíos en países árabes, musulmanes 
chiíes o suníes en función de quién domina…), pero el caso de los cristianos presenta dos 
circunstancias particulares. 

Varios informes indican que, globalmente, son el grupo de fieles más acosado. Y al tiempo 
su tragedia no despierta especial indignación allí donde más podría esperarse, es decir, en 
Occidente. 

 En el mundo, unos 200 millones de cristianos son perseguidos, y otros 50 millones sufren 
discriminación, según el Informe 2014 de libertad religiosa en el mundo, que elabora cada 
dos años la fundación católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), analizando la situación 
de fieles de todas las religiones. 

Al menos 50 países practican una persecución entre extrema y alta de la población cristiana 
–sea católica, protestante u ortodoxa–, según la lista anual (en este caso, la de 2016) que 
compila la entidad evangélica Open Doors, centrada en los cristianos. A la cabeza está la 
oscura dictadura norcoreana, seguida sobre todo de países islámicos, como Irak, 
Afganistán, Siria, Pakistán o Sudán. 

La historia está ya enquistada en las pocas crónicas que se dignan reparar en ella, porque 
el mundo occidental se muestra aletargado, cuando no ideológicamente incómodo, ante 

Cristianos en tierra hostil 
 
 
 

stil 

http://blogs.lavanguardia.com/fe-en-el-mundo/author/mlopez/
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esta situación terrible, y sólo parece despertar cuando se produce un atentado terrorista 
con muchos muertos. 

El domingo 27 de marzo, bombas de talibanes pakistaníes en un parque recreativo de 
Lahore, dirigidas a cristianos que festejaban allí la Pascua, mataron a 75 personas, sobre 
todo niños; al ser un parque público, hubo también muchas víctimas musulmanas. 

Pero junto a la violencia explícita está la legislación represora, como las leyes de la 
blasfemia en Pakistán y Sudán, que castigan presuntas ofensas al islam con duras 
penasEn Oriente Medio y África, en los últimos tiempos se han sumado al acoso actores 
no estatales, como los yihadistas del Estado Islámico (EI). Los desmanes del EI en la guerra 
de Siria recaen en población civil de variado perfil, pero pertenecer a una minoría religiosa 
(cristianos, yazidíes, musulmanes chiíes; recuérdese que el EI es de inspiración 
fundamentalista islámica suní) implica un plus de padecimientos. 

 Que son en realidad un pico temporal 
en un mar de fondo que lleva tiempo 
encrespándose, pues miles de 
cristianos han abandonado estos 
años sus países de origen en la zona 
ante la radicalización del islam. 

Así, el vuelco islamista de las 
primaveras árabes iniciadas en 2010 
ha empeorado la vida de los cristianos 
de Oriente Medio y del Magreb. Los 
prejuicios siguen marcándoles: 

aunque tienen presencia histórica en la región desde hace siglos, son percibidos como 
brazo de Occidente, lo cual les convierte en sospechosos. 

Y en la crisis de los refugiados en Europa se ha visto que la hostilidad viaja junto a sus 
protagonistas. En albergues de solicitantes de asilo en Alemania, se han dado casos de 
acoso y amenazas a refugiados cristianos por parte de refugiados musulmanes. 

Los cristianos de la Europa secularizada se quejan de que sus Gobiernos no protestan 
como debieran ante la persecución de los cristianos en el mundo. Tienen razón. Allí donde 
no hay libertad religiosa –un derecho fundamental recogido en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la ONU de 1948– tampoco hay libertad democrática; esto es lo que 
la sociedad occidental debería entender. 

En España, además, el anticlericalismo fraguado en nuestra historia contemporánea, junto 
a declaraciones inoportunas o desafortunadas de algunos obispos y cardenales sobre 
bioética o moral sexual, contribuyen al desapego de los no creyentes, que no aciertan a 
calibrar la gravedad de los atropellos que sufren en algunos lugares del planeta inocentes 
personas sólo por creer en Jesucristo. 

A quienes sienten recelos ante la doctrina católica, convendría recordarles que los titulares 
del derecho a la libertad religiosa son los seres humanos, no las religiones. No se trata de 
proteger la expansión o el honor de una religión, sino la libertad de las personas en ese 
ámbito. 

Quizá la Iglesia católica debería enarbolar más alto ese argumento universal, para tejer así 
alianzas con los defensores de la laicidad, recordándoles que es precisamente la libertad 
religiosa como derecho humano la que, según Naciones Unidas, protege el derecho de las 
personas a ser ateas o agnósticas. 
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Peio Sánchez 
Director del Departament de Cinema de 
l‘arquebisbat de Barcelona 
 
LUZ DE SOLEDAD 
DIRECTOR: Pablo Moreno 
INTÈRPRETS: Laura Contreras, 
Elena Furiase, Carlos Cañas, 
Lolita Flores, Susana Sucena, 
entre altres 
MÚSICA: Óscar Martín Leanizbarrutia 
GÈNERE: drama biogràfic 
107 minuts 
Espanya, 2016 
 
Santa Maria Soledat Torres fundadora de les 
Serventes de Maria, Ministres dels Malalts, arriba 
a les pantalles en una nova proposta del director 
de Ciudad Rodrigo Pablo Moreno. Novament 
l’Evangeli dels pobres encarnat en aquesta dona 
senzilla a través d’una pel·lícula didàctica que 
aconsegueix fer-nos comprendre, des del bon fer 
d’un grup d’actors amb Laura Contreras com a protagonista, acompanyada d’Elena 
Furiase, Raúl Escudero, Carlos Cañas i Lolita Flores, la força d’un grup de dones que al 
convuls segle XIX es proposen viure per als malalts. 
 
Pablo Moreno s’ha especialitzat en el gènere de vides de sants. Ja als inicis, a Pablo de 
Tarso: el último viaje (2010) es va enfrontar al repte difícil de plasmar la figura de l’apòstol 
dels gentils en els orígens cristians. Els darrers projectes han estat menys ambiciosos però 
han donat més bons fruits. Un Dios prohibido (2013) és una pel·lícula d’encàrrec sobre els 
màrtirs claretians de Barbastre. Va representar la implicació d’un grup de joves actors en 
el projecte i una millora en la realització fílmica que va saber sortejar les limitacions 
econòmiques amb una bona feina dar rere la càmera. La recent Poveda (2016), d’alguna 
manera germana d’aquesta pel·lícula de què parlem, ha resultat en aparença més humil, 
un millor exercici cinematogràfic. La marca de la casa és una imatge acurada amb guions 
educatius i amb solvència en la direcció d’actors. 
 
En l’actualitat, un avi malalt, rondinaire i impossible, no deixa viure la família. La filla demana 
ajuda a una religiosa, sor Inés. Per calmar l’abús d’aquesta fera enllitada, la monja es val 
com a música d’un text en el qual es narra la vida de la fundadora de la seva congregació. 
Això serveix de motiu per seguir les passes de la Soledat (Laura Contreras) que madura la 
seva vocació de servei a aquests últims i que assumeix responsabilitats en una petita obra 
al barri de Chamberí de Madrid. Darrere la iniciativa d’un capellà una mica despistat, el 
pare Miguel, interpretat per Carlos Cañas, la religiosa obre camí a aquest grup de serventes 
entre oposicions de dins, Elena Furiase encarna sor Magdalena, i de fora, enmig de temps 
convulsos i una església poc edificant. 
Aquestes pel·lícules d’encàrrec fan un bon servei per presentar fundadors bastant 
desconeguts, que, amb motiu de la producció cinematogràfica, arriben a ser coneguts per 
un públic religiós que hi accedeix amb ganes. En aquest sentit, hem d’aplaudir les apostes 
de congregacions per actualitzar i apropar el seu missatge. 

La companyia dels malalts 
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Luz de Soledad ens mostra que es pot fer amb dignitat i cobrint objectius. Malgrat el 
caràcter humil, la producció està molt cuidada. Els actors es comprometen amb el projecte 
i aconsegueixen emocionar l’espectador. El guió de Pablo Moreno i Pedro Delgado sap 
construir dramatisme per mantenir l’interès on les exigències hagiogràfiques fan difícil les 
relliscades de la protagonista. La música d’Óscar Martín Leanizbarrutia i el muntatge de 
María Esparcia donen credibilitat a la història. 
 
És un petit miracle que entre nosaltres, amb tantes circumstàncies adverses (sense 
televisions que inverteixin, sense un nínxol de públic ampli, sense productores fortes que 
garanteixin la distribució internacional) tirin endavant aquesta mena de projectes. 
Productores (Goya), realitzadors (Pablo Moreno i el seu equip tècnic), artistes (que 
accepten pel·lícules a contracorrent) han de ser felicitats. El cinema religiós no ho té gens 
fàcil, però la seva presència és important en el nostre panorama cultural. Les estrenes 
recents són un esforç davídic que mereix ser reconegut. 
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En confiança Cristóbal López, sdb 

Pare Inspector 

“Tot per al poble, però sense el poble” és la famosa frase que 
expressa el que és el despotisme  il·lustrat, frase d’origen incert però 
que ha guiat la política de molts estats durant els tres últims segles.  
Nosaltres, Família Salesiana i educadors tots segons l’estil de Don 
Bosco, correm el perill de donar-ho tot per als joves, però sense els 
joves, oblidant que Don Bosco és un adalil del protagonisme juvenil, 
de la participació, el compromís i la implicació dels joves. En efecte, 
més per convicció que per necessitat, convicció que es refermà en 
ell per l’experiència, Don Bosco comptà sempre amb la col·laboració 

-més que col·laboració, amb la coresponsabilitat- dels joves en el funcionament de l’Oratori. 
Les Companyies foren una experiencia magnífica de foment i desenvolupament del 
protagonisme juvenil en l’organització de la casa. Als 18 anys, Rua era enviat com a director 
de l’Oratori de Sant Joan Evangelista. I, finalment, Don Bosco fundà la Societat de Sant 
Francesc de Sales, és a dir, la Congregació, a partir d’un grapat de joves l’edat mitjana dels 
quals no arribava als 25 anys. 

En la tradició salesiana, especialmente en els internats i en els oratoris, hem vist sempre 
com els joves grans es feien càrrec, en moments concrets o habitualment, dels de menor 
edat. I les Companyies van seguir funcionant i donant fruit fins a finals dels anys 60. 

Després del Concili han sorgit altres formes i canals per a fomentar i organitzar el 
protagonisme juvenil, i així tenim avui dia milers –però molts milers- d’animadors-monitors-
catequistes en els nostres oratoris, centres juvenils i parròquies. Molts altres es 
comprometen en la lluita per un món millor mitjançant les ONGD’s.  

Cada any un bon grapat de joves adults canalitzen el seu compromís mitjançant el 
Voluntariat de curta o llarga durada.  

En els col·legis i escoles –però no en tots, ni sempre- els delegats de curs i la comissió 
directiva de cada clase han sigut també camp abonat perquè es desenvolupi i creixi el 
protagonisme (segurament aquesta sigui una “veta” a recuperar en algun lloc i a 
desenvolupar a tot arreu). I també hi ha les activitats extraescolars en el camp esportiu, 
artístic, musical, teatral, social, etc.; també aquest és camp abonat per a fer el mateix. 

Donar confiança i assignar responsabilitats als joves, creure en la seva creativitat i recolzar-
la, acompanyar als qui assumeixen riscos i s’hi llancen, donar-los representativitat en els 
òrgans col·legiats… Heus ací una tasca permanent per als qui ens sentim educadors 
salesians en qualsevol ambient. 

I per sobre de tot allò dit anteriorment: els nostres anomenats “grups de fe” han d’ésser 
apostòlics. No pot ser que es quedin només en ser “formatius”. Els joves que recorren 
l’itinerari d’educació en la fe han de ser protagonistes del seu propi creixement i cristians 
compromesos en la construcció d’un món nou (la seva família, el seu col·legi, el carrer) i 
en l’evangelització del seu ambient i dels seus amics. 
Què tal la tasca?  

Cristóbal López, sdb 
Padre nspector 

 
Butlletí de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora. Any III – novembre de 2016 
 

"Protagonistes, els joves" 
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En la primavera del año 2010 descubrí a Teresa de Ávila. Por supuesto, tenía noticia de 
ella, no sólo por haber estudiado el bachillerato en las Hermanas Carmelitas de San José, 
sino porque es difícil no conocerla en el seno de nuestra tradición. Sin embargo, mucho 
más difícil es descubrirla, es decir, quitarle los velos de diferente índole que oscurecen su 
figura. 

Mi descubrimiento vino de la mano de Dª Elisa Dieste, 
a la que, desde aquí, expreso mi agradecimiento. 
Experta en Psicología analítica, impartió un curso en la 
Casa de Espiritualidad Sant Felip Neri de Barcelona que 
me pareció extraordinario, tanto por la profundidad de 
su análisis sobre Las Moradas como por la transmisión 
de su propia fascinación y asombro ante la grandeza de 
la vida mística de la autora. Con el anhelo de ahondar 
en la autoridad de su magisterio, emprendí un camino 
de investigación que dio sus siguientes pasos por tierras 
de Castilla. El cielo de estas tierras gestó también el 
comienzo de un camino espiritual. 

En verano del 2011 llegué a Ávila con el objeto de seguir 
un curso sobre Camino de Perfección que se impartía 
en el CITES (Centro Internacional teresiano 
sanjuanista), en la Universidad de la Mística, por Dº 
Francisco Javier Sancho. También con él, aprendí a leer 
a la autora y entendí que, no sólo era mucho lo que 
debía de estudiar para poder acercarme a Teresa, sino 
que era mucho más lo que debía de vivir. Por ello, en 

otoño del mismo año, tomé la decisión de instalarme en el CITES para poder cursar el 
Máster de Mística y Ciencias Humanas, y para poder tener la experiencia de vivir, durante 
casi un año, en y con la comunidad de la Orden del Carmelo Descalzo.  

El presente libro es el resultado de mi trabajo final de máster por lo que tengo el deber 
moral, que cumpliré con suma satisfacción, de agradecer a todos los miembros del CITES 
su participación en hacerlo posible. Vaya también a todos ellos mi agradecimiento por 
posibilitar los frutos de otra siembra en mejor naturaleza. 

Como se podrá comprobar en su lectura, esta obra se centra en un concepto fundamental, 
a saber, el de autoridad. Partiendo de  la concepción que se tenía sobre la autoridad en la 
época que vivió Teresa, analizaremos el cuestionamiento que hizo la autora ante tal 
consideración y su establecimiento de nuevos fundamentos para la construcción de una 
nueva autoridad basada en el amor más que en el temor. Consideramos que el tema de la 
autoridad tiene suficiente calado en nuestra época contemporánea como para justificar la 
necesidad de repensar su alcance, de esclarecer la confusión en su ejercicio y de 
comprender las consecuencias que, aún hoy, se derivan, dada la evidente falta de 
democracias reales tanto en el ámbito político como en el institucional.  

Finalmente, sirva la presente obra para sumarse al homenaje a Teresa de Ávila, que no 
sólo debiera darse en el V Centenario de su nacimiento, y, en especial, a la adhesión al 
simbolismo encarnado en la iniciativa del Camino de luz, con el peregrinaje internacional 
del báculo original teresiano en reconocimiento, no sólo a su espíritu emprendedor, inquieto 
y andariego, sino a la autoridad de su maestría y a la dignidad de su maternidad simbólica 
y espiritual. 

Júlia Yúfera 

L’autoritat en Santa Teresa de Jesús 
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El consistori consensuarà amb els grups polítics i els veïns quin usos dóna als 3.500 
metres quadrats al barri vell 

d.c. berga 11.11.2016 | 08:28  
Dos anys després que els franciscans 
posessin punt final a més de 700 anys de 
presència a la capital del Berguedà, 
aquest dijous, els seus màxims 
responsables van signar davant notari el 
conveni pel qual cedeixen al consistori les 
seves instal·lacions a la ciutat, 3.500 metres quadrats al cor del barri vell. Ho fan per un 
període de 25 anys tal com va avançar Regió7 el setembre. Els anys de cessió es poden 
anar prorrogant de cinc en cinc sempre que cap de les parts digui el contrari. 

Aquesta cessió obre la porta perquè la ciutat hi pugui ubicar serveis de caire cultural i 
social. Actualment, encara s'han de decidir quins exactament, però disposar d'aquest 
edifici suposa una oportunitat per a la capital berguedana tal com va exposar la seva 
alcaldessa, Montse Venturós, ahir, en l'acte del traspàs. Ho va aprofitar per "mostrar el 
nostre més sincer agraïment a tota la comunitat franciscana per haver fet aquesta cessió a 
la ciutat de Berga". 

El govern berguedà va convocar, ahir, un acte a a la sala de plens per escenificar la 
signatura, que es va fer posteriorment a porta tancada davant el notari. Al seu dia, s'havia 
anunciat que es faria el setembre però no es va poder materialitzar fins ahir. Hi van assistir 
representants de l'equip de govern i dels franciscans. L'alcaldessa de Berga va dir que 
disposar d'aquestes instal·lacions "ens obre un ampli ventall de possibilitats per poder 
actuar en diferents àmbits" en els àmbits cultural i social. "Per a nosaltres és una molt bona 
notícia". A partir d'ara s'hauran de decidir els usos. Venturós va refermar que es parlarà 
amb la resta de grups del consistori i es buscarà la implicació dels veïns de la ciutat 
a través d'alguna fórmula de participació ciutadana que s'ha de determinar així com també 
la d'ens comarcals. "Treballarem d'una forma participativa per arribar a definir què volem 
que sigui Sant Francesc". 

Per la seva banda, Juan Carlos Moya, ministre provincial de la província franciscana de la 
Immaculada Concepció, va explicar que el procés de cessió cal emmarcar-lo en la pèrdua 
de frares i la falta de noves vocacions. "Som grans, molt frares s'estan morint, aquesta és 
la nostra realitat, també tenim algunes vocacions però no tantes com per cobrir les nostres 
necessitats". Des que els franciscans van decidir marxar de Berga, hi van deixar un frare, 
el pare Miquel Casafont, que fa les funcions de cuidador. "També vèiem que un edifici tan 
gran per a un frare no podia ser", i va afegir que "la nostra vocació és la fraternitat, no és 
viure sols com ermitans". Moya va dir que el convent i l'església "sempre han estat oberts 
a Berga". La cessió de l'immoble "és una manera que continuï fent un servei al poble". El 
dirigent de la comunitat va dir que la cessió al consistori, "des del meu punt de vista, és una 
decisió molt encertada, n'estem contents". El ministre provincial va dirque una de les claus 
de la pervivència dels franciscans és la capacitat per adaptar-se a les realitats de cada 
temps. "Sens dubte, hem d'adaptar-nos i ara estem en aquest procés de reestructuració 
dels convents i dels edificis i de resoldre el problema de què en fems". El responsable dels 

Els franciscans fan efectiva la cessió per 25 anys de les seves 
instal·lacions a Berga 

http://www.regio7.cat/autors/d-c.html
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franciscans no té preferències pels usos que se es vulguin donar a l'edifici sempre que no 
"atempti contra els sentiments religiosos". 

 

Dates del 15 al 30 de novembre de 2016 

La Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Afers Religiosos del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, organitza per tercer 
any consecutiu la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, amb la participació de la 
Filmoteca de Catalunya, l’Obra Social “la Caixa” i els Verdi Park i amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Enguany, la Mostra acull 20 pel·lícules, 
que reflecteixen tant la sensibilitat 
d’alguna o algunes de les tradicions 
religioses com les grans qüestions que 
tot ésser humà es fa en algun moment 
de la seva trajectòria vital: el sentit de la 
vida i de la mort, la llibertat, l’amor, les 
malalties, la justícia i la solidaritat des 
d’una perspectiva transcendent, etc. En 
definitiva, són pel·lícules que conviden a 
la reflexió i no deixen indiferent 
l’espectador. 

El format cinefòrum de la Mostra permet 
la presència de prop d’una trentena 

d’especialistes en el món del cinema, filòsofs, periodistes, intel·lectuals i membres de 
diferents confessions religioses, que fan la presentació de la pel·lícula i condueixen el debat 
posterior. 

La novetat destacada d’aquesta edició és la incorporació dels Verdi Park de Barcelona i de 
diversos centres penitenciaris de Catalunya i algunes universitats i entitats culturals i 
socials. Gràcies a aquesta suma d’esforços, enguany doblem el nombre de sales de 
projecció, un indicador que mostra la bona acollida i la clara consolidació d’aquest 
certamen. Una altra novetat és que la Mostra s’adhereix a Catalunya Film Festivals, la 
Coordinadora de Festivals i Mostres de Cinema i Vídeo de Catalunya. 

Desitjo que aquesta nova edició de la Mostra contribueixi a acostar a la ciutadania 
l’extraordinària riquesa de la diversitat religiosa que existeix al nostre país, a fer visibles les 
diferents manifestacions religioses i espirituals i a afavorir el diàleg interreligiós. 

No puc acabar aquestes ratlles sense una menció i un agraïment especial a qui, durant 
anys, ha estat l’ànima i l’impulsor de la Mostra de Cinema Espiritual, mossèn Peio Sánchez, 
que continua prestant-nos la seva inestimable col·laboració en l’organització del certamen. 

Encarem aquesta tretzena edició, la tercera que organitzem, amb molta il·lusió. Us hi 
esperem! 

 
S’hi projectaran 20 pel·lícules en un format cinefòrum, conduït per especialistes en el món 
del cinema, filòsofs, periodistes i membres de diferents confessions religioses.  

XIII Mostra de Cinema Espiritual 
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Amb aquesta nova edició de la Mostra, el Govern de la Generalitat vol fer visible les 
diferents dimensions religioses i espirituals per contribuir a afavorir el diàleg interreligiós i 
la cohesió social. 
  
Podeu veure tota la programació aquí: http://www.cinemaespiritual.cat/?mostra_xiii 
 

  

 
Se pide si alguna Congregación dispone de un piso de 2-3 habitaciones en Barcelona, 
ciudad, L’Hospitalet y/o  Cornella de Llobregat.  Se necesita para realizar un proyecto de 
acompañamiento a mujeres jóvenes ex tuteladas, para realizar su  proceso de promoción 
y/o formación académica- laboral. 
Ponerse en contacto con Ligia 67 00 246 22 

 

Es demana si alguna Congregació disposa d'un pis de 2-3 habitacions a Barcelona, ciutat, 
L’Hospitalet i/o Cornellà de Llobregat. Es necessita per realitzar un projecte 
d'acompanyament a dones joves extutelades, per realitzar el seu procés de promoció i/o 
formació acadèmica- laboral. 

Posar-se en contacte amb *Ligia 67 00 246 22 

 

 

 
VIII Edició premis Memorial Joaquim Xicoy 2016 
Barcelona, 11 de novembre de 2016.- El proper dilluns, dia 14 de novembre, l’entitat 
“Persona i Democràcia Joaquim Xicoy”, en un acte presidit per l’H. Sr. Xavier Trias, farà el 
lliurament de la VIII edició dels seus premis anuals. El Memorial se celebra amb l’objectiu 
de recordar la figura de Joaquim Xicoy i Bassegoda i, alhora, reconèixer la tasca de polítics, 
de persones compromeses amb la tasca social i de professionals de la comunicació a favor 
de la dignitat del servei a la societat des de la política, des del servei als més afeblits i des 
dels mitjans de comunicació. 

Premi Joaquim Xicoy, al sr. Albert Piñeira, Alcalde de Puigcerdà, per la seva dedicació 
política al servei general de Catalunya. 

Comunicat molt important 

Mª Victòria Molins, premi Persona i Democràcia 

http://www.cinemaespiritual.cat/?mostra_xiii
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Premi Persona i Democràcia, a la sra. Mª Victòria Molins, Membre de la Companyia de 
Santa Teresa de Jesús, per la seva tasca exemplar caracteritzada pels valors humanístics 
i democràtics. 

Premi Carles Cardó, al sr. Francesc Rosaura, Periodista i director del programa de TV3 
“Signes del temps”, per la seva producció periodística potenciadora dels valors humanístics 
i de la qualitat democràtica. 

 

 

 

 ACTE DIOCESÀ JUBILAR OBERT A TOTHOM 

Actes, convocatòries, seminaris… 
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 EL TAPÍS GEGANT ‘LLÀGRIMES NEGRES’ 
 

 

SICAR cat porta a Barcelona, del 16 de 
novembre al 30 del mateix mes, el tapís 
gegant ‘Llàgrimes Negres’, un projecte d’art 
social de l’artista Alejandra Corral (Kuska) que 
denuncia la greu violació de Drets 
Humans que suposa el delicte del tràfic 
d’éssers humans (TEH).  
  
L’acte d’inauguració serà el dia 16 a les 18h a 
l’Institut Català de les Dones i en cas de voler 
assistir-hi cal confirmar l’assistència 
a icd.activitats@gencat.cat. 
  

El tapís de 2 x 14 metres és el resultat d’una 

creació artística col·lectiva en la que han 

participat 2.245 dones procedents 46 països, 

entre les quals hi ha víctimes del TEH que han estat ateses a SICAR cat.  

  

L’obra està formada per una peça central (90 x 90 cm) que representa una dona ajaguda 

sobre una banqueta, a la qual se li ha parat el cor de dolor. A aquesta peça, s'han afegit 

1.962 petits tapissos que han confeccionat diferents participants del projecte. Aquestes 

peces representen les "llàgrimes vessades per les dones víctimes de TEH, els Drets 

Humans de les quals es violen diàriament". 
Us hi esperem! 
 

CONGRÉS DE CLAUSURA DE L'ANY LLULL "RAMON LLULL, 
PENSADOR I ESCRIPTOR" 
 

Dates: del 16 al 18 de novembre de 
2016. 

Lloc: Paranimf de la Universitat de 
Barcelona - Aula Magna del Seminari 
Conciliar de Barcelona. 

Organitza: Aula Lul·liana de 
Barcelona (UB-UAB-URL-AUSP) 

Vegeu el programa: versió 
completa (amb sessions, ponents, 
títols i resums) 

versió resumida (permet abastar el 
desenvolupament del congrés amb 
un sol cop d'ull) 

Inscripcions: 
http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions 

http://www.sicar.cat/
http://mercuri.icc.cat/website/guia/carrerer.html?ZOOM=7&BASE=m&CONSULTA=Pla%E7a%20de%20Pere%20Coromines,%201&XYADDRESS=430736.6171991515:4580983.31927088&
mailto:icd.activitats@gencat.cat
http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/jornades-academiques/programa-del-congres-complet
http://aulalulbcn.narpan.net/programa-del-congres-resum
http://aulalulbcn.narpan.net/inscripcions
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CANÇONS A LA INTEMPÈRIE. DE L'HOSTILITAT A L'HOSPITALITAT 
 

Cançons a la intempèrie. De l'hostilitat a l'hospitalitat 

 
 

CANTAR, ESCOLTAR, 
PREGAR 

 
Una proposta de 

pregària - concert a 
l'Església dels Jesuïtes 

de Casp 
 

Data: dijous 24 de 
novembre de 2016 

Hora: 21h 
Lloc: Església del Sagrat 

Cor (Casp, 27 - Barcelona) 

 

 AL COSTAT DE LES PERSONES AMB INTEL·LIGÈNCIA LÍMIT 
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SIMPOSI INTERNACIONAL ESTAT I RELIGIONS 
 
ESTAT I RELIGIONS I LA SEVA 
RELACIÓ EN LES DEMOCRÀCIES 
PLURALISTES ACTUALS  

 
Amb aquest Simposi, la Fundació Joan 
Maragall i el Palau Macaya es proposen 
incentivar el debat i la reflexió sobre els 
reptes que planteja avui l’eclosió del 
pluralisme religiós en les societats 
democràtiques actuals. Ens trobem davant 
d’un nou repte per a la governabilitat que 
cal analitzar des de diverses disciplines, 
d’aquí que la plataforma de debat que 
oferim inclogui filòsofs, sociòlegs, politòlegs 
i juristes. 
 
Quin paper li correspon a la religió en les 
societats europees contemporànies? La 
teoria de la secularització s’ha demostrat 
incomplerta, d’aquí que convingui ara 
diagnosticar de bell nou el grau de vitalitat 
de les creences religioses així com les 
diferents formes que aquestes estan 
adoptant. 
 
El compromís d’Europa amb la llibertat de 
consciència i religiosa imposa noves 
obligacions a les institucions polítiques i 
jurídiques, nacionals i internacionals. Les 
minories religioses, majoritàriament 
procedents de la immigració, manifesten de 
manera insòlita els inevitables biaixos que 
es produeixen en les lleis i en el 
funcionament administratiu. És oportú, 
doncs, reflexionar sobre la discriminació i 
els límits de l’acomodació perquè siguin 
raonables a les exigències derivades de les 
creences religioses. No es pot obviar en 
aquest context la dificultat de conjuminar 
els valors d’universalitat als que aspiren els 
sistemes liberals amb l’acomodació de les 
minories culturals i religioses. 
 
La gestió de la diversitat religiosa no té 
només un vessant jurídic. La pròpia 
estructura política dels Estats europeus té 
incidència en el reconeixement d’aquesta 
diversitat. D’aquí que convingui estudiar de 
quina manera les diverses versions de la 
laïcitat  mostren una major sensibilitat pel 
fet religiós i quin és el tractament que 
mereixen les minories en els diversos 
contextos sociopolítics.  
Inscripció  

 

Divendres  
25 de novembre de 2016 

 
 
Presentació 

Jaume LANASPA, patró de la Fundació 
Bancària “la Caixa” 
 
 
Introducció al Simposi 

Josep M. CARBONELL, president de la 
Fundació Joan Maragall 
 
 
 
CAP A UNA SOCIETAT 
POSTSECULAR? 
 
M. del Mar GRIERA (Universitat Autònoma 
de Barcelona) 
Detlef POLLACK (Universitat de Münster) 
 
Modera: Camil UNGUREANU (Universitat 
Pompeu Fabra) 
 
 
 
 
 

Dissabte  
26 de novembre de 2016 
 
 
DISCRIMINACIÓ I ACOMODACIÓ DE 
LES MINORIES RELIGIOSES 
 
Javier MARTÍNEZ TORRÓN (Universidad 
Complutense de Madrid) 
María ELÓSEGUI ITXASO (Universitat de 
Saragossa) 
 
Modera: 
Jaume FLAQUER (Facultat de Teologia de 
Catalunya) 
 
 
 
 
DEMOCRÀCIA I FET RELIGIÓS: LA 
RELACIÓ ENTRE ESTAT I 
CONFESSIONS RELIGIOSES. ELS 
MODELS DE LA LAÏCITAT. 
 
Christian JOPPKE (Universitat de Berna) 
Alessandro FERRARA (Universitat de 
Roma Tor Vergata) 
 
Modera: 
Daniel GAMPER (Universitat Autònoma de 
Barcelona)  
 
 
Programa  

 

http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/ca/-/simposio-estado-y-religiones
http://www.fundaciojoanmaragall.org/wp-content/uploads/11-Estat-i-religions-2.pdf
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DELEGACIÓ ACIM TERRES DE PONENT AMB SEU AL MONESTIR DE 
LES AVELLANES 

Jornada de presentació oficial 
de la delegació ACIM Terres de 
Ponent amb seu al Monestir de 
les Avellanes 
  
 
Recentment l’Associació Catalana per la Infància 
Maltractada ha creat una delegació específica per 
a les comarques de Lleida. Els seus 
representants ens van sol·licitar si el Monestir de 
les Avellanes podia ser la seu física i oficial. Des 
del Monestir de les Avellanes vam acceptar 
aquesta petició, ja que ambdues entitats ja tenim 
endegats projectes comuns i una relació amb més 
de 20 anys d’història. 
Per això, us convidem el proper dissabte, 26 de 
novembre de 2016 a la Jornada de Presentació 
oficial de la Delegació ACIM Terres de Ponent 
al Monestir de les Avellanes. 
L’acte constarà del següent programa, que inclou 

una jornada de formació per a professionals o persones interessades en la matèria: 

 09:00 –09:30 h. Acollida 
 09:30 –11:00 h. Actes de presentació de la delegació ACIM Terres de Ponent 

amb seu al Monestir de les Avellanes 
 Acte inaugural: 

 Sr. Robert Porta (Director del Monestir de les Avellanes) 
 Sr. Raimon Novell (Coordinador Protecció Infància Maristes Catalunya) 
 Sra. Estefania Rufach (Alcaldessa d’Os de Balaguer) 
 Sra. Concepció Cañadell (Presidenta Consell Comarcal de la Noguera) 
 Sr. Joan Santacana (Director Serveis Territorials, Afers Socials i Famílies 

Lleida) 
 Sra. Carme Tello (Presidenta ACIM) 
 Sr. Francesc Domingo (ACIM Terres Ponent) 

 Signatura de l’acord de fer del Monestir de les Avellanes la seu    d’ACIM 
Terres de Ponent 

 Sessió de presentació: 
 Sr. Robert Porta. El fons bibliogràfic de l’ACIM: un centre de recursos de la 

informació i aprenentatge especialitzat en bon tractament i maltractament 
infantil. 

 11:00–11:30 h. Pausa cafè (descans) 
 11:30-12:30 h. Conferència extraordinària 

 Dra. Victoria Noguerol. Abuso sexual infantil, 20 años después ¿Qué hemos 
aprendido? (1996/1997 a 2016/2017) (*) 

 12:30-14:00 h. Visita guiada al Monestir i a la Biblioteca i Arxiu 
 14:00–16:00 h. Dinar al Restaurant “El Claustre” del Monestir 

http://www.acim.cat/
http://www.acim.cat/
https://monestiravellanes.files.wordpress.com/2016/11/cartell.jpg
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 16:00–17:30 h. Dra. Victoria Noguerol. Taller de discussió de casos i situacions 
(**) 

 17:30-18:00 h. Concert de cloenda amb l’Orfeó Balaguerí (entrada gratuïta) 
 Preu: 30 € (inclou participació a les sessions, cafè amb pastes, visita guiada, dinar i 

el concert) 
 Inscripcions: acim@acim.cat – Tel. 935 11 44 16 (de 8:30 a 16:30) 

(*) El curs 96/97 ens va fer descobrir la “Detecció, avaluació i intervenció en abús sexual 
infantil” en la II Jornada ACIM Terres de Ponent, celebrada al Monestir de les Avellanes 
(**) Es podran plantejar casos i situacions a la Dra. Noguerol. Per a un millor aprofitament 
del taller cal enviar un resum del cas o situació a susagna.nevado@sjd-lleida.org i indicar 
qui ho formularà. 

 

SANT PERE DE LES PUEL·LES 
 

Conferència 
Les dues cares de la presó 

amb Ramon J. Vagué 
dijous, 24 de novembre 

al Casal Loiola - Balmes 138 - Barcelona 
 
Vetlla de pregària d'Advent 

dissabte, 26 de novembre a les 7 de la tarda 

Recés d'Advent 

Encara podem esperar? 
amb Catalina Terrats, benedictina 
dissabte, 10 de desembre, tot el dia 

si us quedeu a dinar cal avisar uns dies abans 

Nou Full Informatiu 

Núm. 145 (novembre 2016) 
www.benedictinessantperepuelles.cat 

 

JORNADA "MÍSTICA FEMENINA I SOR EULÀRIA ANZIZU", AL 
MONESTIR DE PEDRALBES 

17/11/2016 16:30 
  

 El dijous 17 de novembre, a partir de les 16:30h, se 
celebrarà la jornada "Mística femenina i sor Eulària 
Anzizu", al Reial Monestir de Santa Maria de 
Pedralbes (Baixada del Monestir, 9), a Barcelona, amb la 
participació de Victoria Cirlot, Ricard Torrents, Ignasi 
Anzizu, M. Victòria Molins, Josep Otón i Laia de 
Ahumada. És necessari inscriure-s'hi prèviament. 
 
En el marc de l'exposició "Dones silenciades. El llegat de sor 
Eulària Anzizu (1868-1916) al monestir de Pedralbes", 
aquesta jornada aborda la figura de la monja sor Eulària des 
de la seva vessant espiritual. Què feia decidir a una dona de 
finals del segle XIX a ingressar en un monestir? Com era 
l'espiritualitat d'aquells temps? Què en queda de tot allò avui 
en dia? Com s'ha transformat i perquè el sentir espiritual? 

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
https://maps.google.es/maps?daddr=Baixada+del+Monestir,+9,+08034+Barcelona&gl=es&panel=1&fb=1&dirflg=d&geocode=0,41.395633,2.112176&cid=0,0,10341260782602297516&hq=monestir+de+pedralbes&hnear=0x12a49816718e30e5:0x44b0fb3d4f47660a,Barcelona&t=m&z=16
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/76591
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4078
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4078
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/reserva_individual?titol=M%C3%ADstica%20femenina%20i%20sor%20Eul%C3%A0ria%20Anzizu&data=2016-11-17%2000:00:00&horari=de%2016.30h%20a%2021h
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Programa 
- 16:30h Presentació de la Jornada, a càrrec d'Anna Castellano, conservadora en cap i 
directora del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
- 16:45h Conferència. "La mística femenina als monestirs", per Victoria Cirlot, 
catedràtica de filologia romànica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. 
- 17:45h Conferència. "L'espiritualitat del segle XIX: Sor Eulària i Verdaguer", per Ricard 
Torrents, professor emèrit de la Universitat de Vic. 
- 18:45h Pausa / Cofee-break 
- 19:15h Taula rodona: El llegat espiritual de Sor Eulària Anzizu, avui. Amb Ignasi 
Anzizu, nebot-nét de Sor Eulària, M. Victòria Molins, escriptora i monja teresiana, Josep 
Otón, professor de l’ISCREB, imoderada per Laia de Ahumada, escriptora. 
- 20:30h Cloenda 
 
Notes 
És necessari confirmar l'assistència al correu 
electrònic reservesmonestirpedralbes@bcn.cat, al telèfon 93 256 34 27o aquí. 
Places limitades. 
Organitza: Ajuntament de Barcelona | Monestir de Pedralbes 
Secretaria tècnica: Fragmenta Editorial 

 

 
 
 
Els pares no han de trobar obstacles per poder exercir el seu dret a triar escola  
El Servei d’Educació de Catalunya està constituït per una xarxa plural de centres educatius 
de titularitat pública i de titularitat privada, i és el resultat de la tradició educativa i social del 
país. És, en definitiva, l’expressió legal d’un reconeixement que propendeix, d’una banda, 
a garantir l’educació de tothom i, de l’altra, a preservar el màxim pluralisme educatiu 
possible.  

 Aquesta pluralitat és un valor 
volgut i defensat majoritàriament 
per la nostra societat, i de ben 
segur que no hi pot haver marxa 
enrere. La llibertat d’elecció de 
centre també respon a aquesta 
voluntat i, tot que no pot esdevenir 
un dret absolut -perquè hi ha 
situacions contingents que sempre 
és necessari arbitrar-, cal vetllar 
per evitar-ne les restriccions.  
La tria d’escola respon a diversos 
factors. Coneixem estudis 
elaborats a Catalunya que posen 

de manifest que el projecte educatiu és un dels principals factors de selecció per part de 
les famílies. Un projecte educatiu que és l’expressió del dret que tenen pares i mares a 
escollir una educació per als seus fills conforme a les seves conviccions. Però la crisi 
econòmica incideix els darrers anys de manera considerable a l’hora d’exercir aquest dret 
de les famílies, limitant-lo en alguns casos de forma notable.  
El mòdul econòmic del concert ha de garantir que el servei d’interès públic educatiu es 
presti en condicions de gratuïtat. En conseqüència, els costos d’escolarització no haurien 
de ser en absolut un factor que incidís de manera determinant en la decisió dels pares i 
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http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/76591
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4239
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/4078
mailto:reservesmonestirpedralbes@bcn.cat
tel:93%20256%2034%2027
http://monestirpedralbes.bcn.cat/ca/reserva_individual?titol=M%C3%ADstica%20femenina%20i%20sor%20Eul%C3%A0ria%20Anzizu&data=2016-11-17%2000:00:00&horari=de%2016.30h%20a%2021h
http://monestirpedralbes.bcn.cat/
http://www.fragmenta.cat/


  
 
 

    38 | 41 

 

mares a l’hora de triar l’escola de la seva preferència. Però, com mostren les dades que 
aporta l’Estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat, són també 
públiques i notòries la desigualtat i discriminació en aquest finançament. Segons l’informe 
anual Datos y Cifras del curso escolar 2014-2015 del Ministeri d’Educació, el cost total per 
alumne als centres públics és de mitjana de 6.940 €, cost que l’Administració finança en la 
seva totalitat. Però, en el cas d’un centre concertat, l’Administració finança pràcticament 
menys de la meitat d’aquesta xifra, restant per sota dels 2.900 €.  
El concert cobreix al voltant del 50% de despeses totals dels centres concertats. Una 
realitat coneguda, però que no podem deixar d’insistir que sigui també reconeguda 
obertament i diàfana per les forces polítiques, pels grups parlamentaris, per les entitats 
administratives i socials del país, pel govern, per tots aquells que, en definitiva, ostenten 
una responsabilitat directa o indirecta en el món educatiu. Així es podrien evitar afirmacions 
com les que recull el Síndic de Greuges al seu recentment publicat informe titulat “La 
segregació escolar a Catalunya (II): condicions d’escolarització” d’aquest mes de 
novembre, on afirma a la pàgina 120 que “És important recordar que aquesta creixent 
diversificació de l’oferta es produeix en un context en què no totes les famílies tenen les 
mateixes oportunitats de triar escola, fonamentalment per raons de caràcter econòmic, 
perquè no totes poden assumir de la mateixa manera els costos directes (quotes, etc...) i 
indirectes (desplaçament, etc...) derivats de l’escolarització en un o altre centre”.  
Des d’aquests pàgines afirmem de forma rotunda i inqüestionable que som els primers a 
qui no ens agrada en absolut trobar-nos en la situació d’haver de demanar ajuts als pares 
i mares. Que el nostre discurs hauria de ser el de la pluralitat i el de la llibertat, sense 
conduir-lo a temes de costos del servei per a les famílies. Que no ens trobem en absolut 
còmodes amb què el factor econòmic esdevingui en alguns casos tant determinant a l’hora 
de triar escola. Però si el concert no és total, la viabilitat d’un centre educatiu esdevé 
impossible.  
 
Pensem que s’està fent molta demagògia en un tema tan sensible com aquest. És molt fàcil 
provocar l’enuig de la societat fent-la pensar que els centres concertats cobrem per partida 
doble: de l’Estat i dels pares. Perquè això és radicalment fals. Si es demanen aportacions 
voluntàries als pares és perquè el mòdul de concert no cobreix totes les despeses, com 
seria la seva obligació. Revisem aquest mòdul perquè cobreixi la totalitat de les despeses 
i l’ajut dels pares no serà necessari. I que totes les instàncies en siguin conscients, 
d’aquesta mancança estructural, i evitin fer-ne discursos pertorbadors que no fan més que 
provocar equívocs i tensions innecessaris. 
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L’artista Lau Feliu s’ha especialitzat en obra religiosa per a parròquies i congregacions 
religioses. Els últims mesos ha inaugurat retaules i escultures en tres esglésies de la ciutat 
de Barcelona. Feliu va estudiar a l'Escola Massana i combina l’escultura amb altres 
disciplines artístiques com la joiera, la il·lustració i la pintura. “Signes dels temps” entrevista 
l’artista Lau Feliu. 

 
Al marge d’aquest tema, l'espai "30 anys" recupera de l’arxiu una conversa del 1996 amb 
la carmelita descalça, Cristina Kaufmann. 
 
Entrevista a la priora del monestir de Valldonzella, Núria Illas. 
Vam visitar el monestir cistercenc i també vam recollir el testimoni d’una altra monja. 
Aquí teniu l’enllaç al vídeo:  
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/monestir-de-valldonzella/video/5630932/ 

 
 

Data: 20 de novembre de 2016 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

Signes dels temps a TV3 : « Lau Feliu » 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/monestir-de-valldonzella/video/5630932/
http://www.tv3.cat/signesdelstemps


  
 
 

    41 | 41 

 

 
 
 

 
 

 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

 
  
  

   NOVEMBRE | 2016 
17 dj CONFER: assemblea general | Madrid 

20 dg Cloenda de l’Any Jubilar de la Misericòrdia 

21 dl CEVRE - Formació inicial  

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

27 dg Inici del temps d’Advent 

28 dl CEVRE - Formació inicial  
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