
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 12 de gener de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Un any que comença amb fort dinamisme 

• 103 Jornada Mundial de 
l’Emigrant i el Refugiat  
• Inici del bicentenari dels 
germans maristes 
• Carta del germà Alois de 
Taizé 
• Nova provincial de les 
Filles de Maria 
Auxiliadora d’Espanya 
• Film “Las inocentes” 
• acidH: límits i fronteres 
• CIE de Barcelona: vetlla 
de pregària 
• El P. Llorenç Puig a 
“Signes dels temps” 
… i més informacions 
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«EMIGRANTS MENORS D’EDAD, VULNERABLES I SENSE VEU» 

Missatge del sant pare Francesc 

per a la 103 Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2017 

15 de gener de 2017 

Benvolguts germans i germanes, 

«Qui acull un d’aquests infants en nom meu, a mi m’acull, i qui m’acull a mi, no m’acull a 
mi, sinó el qui m’ha enviat» (Mc 9,37; cf. Mt 18,5; Lc 9,48; Jn 13,20). Amb aquestes paraules 
els evangelistes recorden a la comunitat cristiana un ensenyament de Jesús que apassiona 
i, al mateix temps, compromet. Aquestes paraules, en la dinàmica de l’acolliment, marquen 
el camí segur que condueix a Déu, partint dels més petits i passant pel Salvador. 
Precisament l’acolliment és condició necessària perquè aquest itinerari es concreti: Déu 
s’ha fet un de nosaltres, en Jesús s’ha fet infant i l’obertura a Déu en la fe, que alimenta 
l’esperança, es manifesta en la proximitat afectuosa envers els més petits i dèbils. La 
caritat, la fe i l’esperança estan involucrades en les obres de misericòrdia, tant espirituals 
com corporals, que hem redescobert durant el recent Jubileu extraordinari. 

Però els evangelistes es fixen també en la responsabilitat de qui actua en contra de la 
misericòrdia: «Al qui fa caure en pecat un d’aquests petits que creuen en mi, més li valdria 
que li pengessin al coll una mola de molí i l’enfonsessin al mig del mar» (Mt 18,6; cf. Mc 
9,42; Lc 17,2). ¿Com no pensar en aquest advertiment sever quan es considera l’explotació 
exercida per gent sense escrúpols, provocant dany a tants nens i nenes, que són iniciats 
en la prostitució o atrapats en la xarxa de la pornografia, esclavitzats pel treball de menors 
o reclutats com a soldats, involucrats en el tràfic de drogues i en altres tipus de 
delinqüència, obligats a fugir de conflictes i persecucions, amb el risc d’acabar sols i 
abandonats? 

103 Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2017 
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Per això, amb motiu de la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat que se celebra cada 
any, vull cridar l’atenció sobre la realitat dels emigrants menors d’edat, especialment els qui 
estan sols, instant a tothom a fer-se càrrec dels nens, que es troben desprotegits per tres 
motius: perquè són menors, estrangers i indefensos i per diverses raons són forçats a viure 
lluny de la seva terra natal i separats de l’afecte de la seva família. 

Avui l’emigració no és un fenomen limitat a algunes zones del planeta, sinó que afecta a 
tots els continents i està adquirint cada vegada més la dimensió d’una qüestió mundial 
dramàtica. No es tracta només de persones que cerquen un treball digne o condicions de 
vida millor, sinó també d’homes i dones, ancians i nens que es veuen obligats a abandonar 
casa seva amb l’esperança de salvar-se i de trobar en altres llocs pau i seguretat. Són 
principalment els nens els qui pateixen les greus conseqüències de l’emigració, gairebé 
sempre causada per la violència, la misèria i les condicions ambientals, factors als quals 
cal afegir la globalització en els aspectes negatius. La carrera desenfrenada cap a 

l’enriquiment ràpid i fàcil 
comporta també l’augment 
de plagues monstruoses de 
tràfic de nens, l’explotació i 
l’abús de menors i, en 
general, la privació dels 
drets propis de la infantesa 
sancionats per la 
Convenció Internacional 
sobre els Drets de la 
Infància. 

L’edat infantil, per la seva 
fragilitat particular, té unes 
exigències úniques i 
irrenunciables. En primer 
lloc, el dret a un ambient 
familiar sa i segur on es 

pugui créixer sota la guia i l’exemple d’un pare i una mare; a més, el dret-deure de rebre 
una educació adequada, sobretot en la família i també a l’escola, on els nens poden créixer 
com persones i ser protagonistes del futur propi i del país respectiu. De fet, a moltes parts 
del món, llegir, escriure i fer càlculs elementals continua sent privilegi d’uns pocs. Tots els 
nens tenen dret a jugar i a realitzar activitats recreatives, tenen dret en definitiva a ser nens. 

Això no obstant, els nens constitueixen el grup més vulnerable entre els emigrants, perquè, 
mentre treuen el cap a la vida, són invisibles i no tenen veu: la precarietat els priva de 
documents, ocultant-los als ulls del món; l’absència d’adults que els acompanyin impedeix 
que la seva veu s’alci i sigui escoltada. D’aquesta manera, els nens emigrants acaben 
fàcilment en el nivell més baix de la degradació humana, on la il·legalitat i la violència 
cremen en un instant el futur de molts innocents, mentre que la xarxa dels abusos als 
menors resulta difícil de trencar. 

Com respondre a aquesta realitat? 

En primer lloc, sent conscients que el fenomen de l’emigració no està separat de la història 
de la salvació, encara més, en forma part. Està connectat a un manament de Déu: «No 
explotis ni oprimeixis l’immigrant, que també vosaltres vau ser immigrants al país d’Egipte» 
(Ex 22,20); «Estimeu, doncs, els immigrants, ja que també vosaltres vau ser immigrants en 
el país d’Egipte» (Dt 10,19). Aquest fenomen és un signe dels temps, un signe que parla 
de l’acció providencial de Déu en la història i en la comunitat humana amb vista a la 
comunió universal. Sense ignorar els problemes ni, tampoc, els drames i tragèdies de 
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l’emigració, així com les dificultats que comporta l’acollida digna d’aquestes persones, 
l’Església anima a reconèixer el pla de Déu, fins i tot en aquest fenomen, amb la certesa 
que ningú no és estranger dins la comunitat cristiana, que abraça «totes les nacions, tribus, 
pobles i llengües» (Ap 7,9). Cadascú és valuós, les persones són més importants que les 
coses, i el valor de cada institució es mesura per la manera com tracta la vida i la dignitat 
de l’ésser humà, especialment en situacions de vulnerabilitat, com és el cas dels nens 
emigrants. 

També cal centrar-se en la protecció, en la integració i en solucions estables. 

Per damunt de tot, es tracta d’adoptar totes les mesures necessàries per tal que s’asseguri 
als infants emigrants protecció i defensa, ja que «aquests nois i noies acaben sovint al 
carrer, abandonats a ells mateixos i víctimes d’explotadors sense escrúpols que, més d’una 
vegada, els transformen en objecte de violència física, moral i sexual» (Benet XVI, Missatge 
per a la Jornada Mundial de l’Emigrant i el Refugiat 2008). 

Per altra part, la línia divisòria entre l’emigració i el tràfic pot ser a vegades molt subtil. Hi 
ha molts factors que contribueixen a crear un estat de vulnerabilitat en els emigrants, 
especialment si són nens: la indigència i la manca de mitjans de supervivència —a les quals 

s’hi hauria d’afegir les 
expectatives irreals 
induïdes pels mitjans de 
comunicació—; el baix 
nivell d’alfabetització; el 
desconeixement de les 
lleis, la cultura i, sovint, la 
llengua dels països 
d’acollida. Això els fa 
dependents físicament i 
psicològicament. Però 
l’impuls més fort cap a 
l’explotació i l’abús dels 
nens vénen a causa de la 
demanda. Si no es troba la 
manera d’intervenir amb 
més rigor i eficàcia davant 

els explotadors, no es podran aturar les nombroses formes d’esclavitud de les quals són 
víctimes els menors d’edat. 

Cal, per tant, que els immigrants, precisament pel bé dels seus fills, cooperin cada vegada 
més estretament amb les comunitats que els acullen. Amb molta gratitud mirem els 
organismes i institucions, eclesials i civils, que amb gran esforç ofereixen temps i recursos 
per a protegir els infants de les diferents formes d’abús. És important que s’implementi una 
cooperació cada vegada més eficaç i eficient, basada no sols en l’intercanvi d’informació, 
sinó també en la intensificació d’unes xarxes capaces que puguin assegurar intervencions 
tempestives i capil·lars. No s’ha de subestimar el fet que la força extraordinària de les 
comunitats eclesials es revela sobretot quan hi ha unitat de pregària i comunió en la 
fraternitat. 

En segon lloc, cal treballar per la integració dels nens i els joves emigrants. Ells depenen 
totalment de la comunitat d’adults i, molt sovint, la manca de recursos econòmics és un 
obstacle per a l’adopció de polítiques adequades d’acollida, assistència i inclusió. En 
conseqüència, en comptes d’afavorir la integració social dels nens emigrants, o programes 
de repatriació segura i assistida, es busca només impedir-ne l’entrada, beneficiant 
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d’aquesta manera que es recorri a xarxes il·legals; o també són enviats de tornada al seu 
país d’origen sense assegurar-se que això correspongui realment al seu «interès superior». 

La situació dels emigrants menors d’edat s’agreuja encara més quan es troben en situació 
irregular o quan són captats pel crim organitzat. Llavors, se’ls destina sovint a centres de 
detenció. No és estrany que siguin arrestats i, com que no tenen diners per a pagar la fiança 
o el viatge de tornada, poden romandre llargs períodes de temps reclosos, exposats a 
abusos i violències de tota mena. En aquests casos, el dret dels Estats a gestionar els 
fluxos migratoris i a salvaguardar el bé comú nacional s’ha de conjugar amb l’obligació de 
resoldre i regularitzar la situació dels emigrants menors d’edat, respectant-ne plenament la 
dignitats i intentant respondre a les seves necessitats, quan estan sols, però també a les 
dels seus pares, pel 
bé de tot el nucli 
familiar. 

Continua sent 
crucial que s’adoptin 
procediments 
nacionals adequats i 
plans de cooperació 
acordats entre els 
països d’origen i els 
d’acollida, per a 
eliminar les causes 
de l’emigració 
forçada dels infants. 

En tercer lloc, 
adreço a tots una crida vehement perquè es busquin i adoptin solucions permanents. Ja 
que aquest és un fenomen complex, la qüestió dels emigrants menors d’edat s’ha d’afrontar 
des de l’arrel. Les guerres, la violació dels drets humans, la corrupció, la pobresa, els 
desequilibris i desastres ambientals són part de les causes del problema. Els nens són els 
primers a sofrir-les, patint a vegades tortures i càstigs corporals, que s’uneixen a les de 
tipus moral i psíquic, deixant-los sovint petjades inesborrables. 

Per tant, és absolutament necessari que s’afrontin en els països d’origen les causes que 
provoquen l’emigració. Això requereix, com a primer pas, el compromís de tota la Comunitat 
internacional per acabar amb els conflictes i la violència que obliguen les persones a fugir. 
A més, es requereix una visió de futur, que sàpiga projectar programes adequats per a les 
zones afectades per la inestabilitat i per les injustícies més greus, per tal que a tots se’ls 
garanteixi l’accés a un desenvolupament autèntic que promogui el bé dels nens i nenes, 
esperança de la humanitat. 

Per últim, vull adreçar una paraula a vosaltres, que camineu al costat dels nens i joves pels 
camins de l’emigració: ells necessiten el vostre ajut valuós, i l’Església també us necessita 
i us dóna suport en el servei generós que presteu. No us canseu de donar amb audàcia un 
bon testimoniatge de l’Evangeli, que us crida a reconèixer i a acollir el Senyor Jesús, 
present en els més petits i vulnerables. 

Encomano tots els nens emigrants, les seves famílies, les seves comunitats i a vosaltres, 
que sou a prop d’ells, a la protecció de la Sagrada Família de Natzaret, perquè vetlli sobre 
cada un i us acompanyi en el camí; i juntament amb la meva pregària us imparteixo la 
benedicció apostòlica. 

Francesc 

Vaticà, 8 de setembre de 2016 
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Roma, Itàlia 

Los maristas de Champagnat recuerdan la fundación del Instituto en La Valla 

04/01/2017: Casa general 

El día 2 de enero, los maristas 
de Champagnat han celebrado 
los 200 años de la fundación 
del Instituto. Se desplegaron 
muchas actividades y, a través 
de la red, se difundieron 
muchos ecos del 
acontecimiento. Aunque se 
encontraban en periodo de 
vacaciones, las comunidades 
se reunieron para recordar la 
historia, dar gracias a Dios por 
el don del carisma otorgado a 
Marcelino Champagnat y 
soñar un nuevo comienzo. 

El deseo del Consejo general de hacer acto de presencia en las diferentes partes del 
mundo marista durante esta fecha tan significativa, se hizo realidad: Argentina (H. Víctor 
Preciado), Bangladesh (H. Emili Turú), Kenia (Hermanos Antonio Ramalho y Ernesto 
Sánchez), Roma (Hermanos Josep Maria Soteras y Eugène Kabanguka), La Valla (H. Joe 
McKee) y Sri Lanka (H. Michael De Waas). 

Aproximadamente, 1.900.000 personas siguieron la campaña #MillionMarists, en Twitter e 
Instagram. Al menos 600.000 personas vieron ese mismo hashtag en Facebook. Invitamos 

Bicentenari marista 

https://www.facebook.com/hashtag/MillionMarists?fref=ts
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4201.jpg
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a que se siga utilizando durante este año en las redes sociales este signo de unidad de la 
familia marista. 

En nuestro sitio web se divulgarán las actividades que organicen las unidades 
administrativas en los próximos meses. 

Recordamos otras fechas importantes previstas por el Consejo general: día 6 de junio, 
fiesta de san Marcelino Champagnat y día 8 de septiembre, en Colombia, apertura del 
Capítulo general. 

El siguiente vídeo muestra algunas imágenes de la celebración del día 2 de enero. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4201 

 

Bangladesh 

El H. Emili inaugura la 
escuela marista en 
Giasnogor 

09/01/2017: Bangladesh  

El H. Emili Turú, Superior 
general, celebró el 
bicentenario de la Fundación 
del Instituto acompañando a 
los maristas de Bangladesh. 
Participó en la inauguración de 
la Escuela San Marcelino, 
destinada a los hijos de los 
trabajadores de las 
plantaciones de té. La 
importancia de su presencia 
queda plasmada en sus palabras: “La periferia es hoy el centro del mundo marista”. 

 El H. Eugenio Sanz Uwavutse escribe lo siguiente sobre esta inauguración de la obra 
marista. 

 "Acabamos de abrir la escuela 
secundaria en Giasnogor. Ha sido la 
culminación de un largo camino de 
concepción, preparación, recaudación 
de fondos, construcción, reclutamiento 
de profesores y alumnos, formación de 
profesores, etc. Ahora empieza una 
nueva etapa, la realización concreta del 
proyecto educativo con los chicos y 
chicas de las plantaciones de té.  

Pero estos días hemos contado con la 
presencia del Hermano Emili Turú. 
Antes de dejar Bangladesh, el H. Emili 
nos ha dejado unas palabras llenas de 

sentido para nosotros. Nos ha dicho que le gusta nuestro proyecto porque es una CLARA 
PROPUESTA que apuesta por lo intercultural (en nuestra escuela conviven alumnos y 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4205.jpg
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profesores bengalíes, mandi, urao, karia, tripura, kashia, etc), lo interreli-
gioso (musulmanes, hindúes, cristianos) y el trabajo eclesial intercon-
gregacional (colaboración Hermanos Maristas, Hermanas Misioneras Maristas, religiosos 
Holy Cross).  

Como ha dejado escrito en uno de sus posts en Facebook glosando una foto del grupo de 
los primeros profesores de nuestra escuela: “Primeros profesores maristas en Bangladesh: 
cristianos, musulmanes, hindúes por un mundo mejor.” 

 

França 

"Avui tots som cridats a viure La Valla i a construir una història" 

(Glòria Barrete –CR/França-9/01/2017) L'Institut Marista comença el 2017 celebrant, i ho 
ha fet a l'estil marista, amb senzillesa, amb humilitat, amb fraternitat. Celebren enguany 
200 anys de la fundació de l'Institut, dos segles des que Marcel·lí Champagnat, el seu 
fundador, plantés el 2 de gener de 1817 la llavor d'un arbre molt gran que s'ha ramificat i 
que ha generat tres congregacions i que aplega més de 3.000 germans maristes i més de 
70.000 laics. Un dels llocs de celebració era França, part de la província de l'Hermitage, a 
la qual pertany també Catalunya. CatalunyaReligió.cat s'ha fet present entre els germans i 
laics per celebrar l'efemèride. 

Tot va començar a La Valla-en-Gier, al departament del Loira (França), el 2 de gener de 
1817. "La Valla és la importància d'un lloc perquè la fe s'encarna", explica Pere Ferré, 
marista i provincial de la província de l'Hermitage, i recorda que és un lloc que ha permès 
"persones que s'han donat", i un lloc on aprendre "la fraternitat, la confiança en Déu, l'amor 
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a Maria, i el donar respostes concretes als infants vulnerables". I és a La Valla on els actes 
del bicentenari a França van començar la celebració. 

Una Eucaristia participativa i mirall de la província de l'Hermitage, molt heterogènia, va 
donar inici el 2 de gener a la tarda. Presidida pel bisbe de Saint Etienne, Sylvain Bataille, 
va comptar amb l'assistència de l'alcalde de la població, del Vicari General dels 
maristes, Joe Mckee, i nombrosos maristes i laics catalans i d'altres zones de la província 
marista. El bisbe de Sant Etienne va recordar que Marcel·lí Champagnat va ser un home 
"que va entendre la necessitat dels joves i que ha sabut captivar moltes altres persones 
que han seguit més tard el seu camí". 

Però un altre dels indrets emblemàtics de França per l'Institut marista, i que ha centrat actes 
de celebració, ha estat Notre Dame de l'Hermitage, a la població de Saint Chamond. És la 
segona casa feta per Champagnat, i construïda per ell mateix i els primers germans. Una 
casa important "perquè ha estat lloc de formació". La casa acull una comunitat 
internacional, de germans i laics maristes, "que donen un rostre nou d'Església", i també 
és lloc per viure Champagnat, "tot aquí parla d'ell", explica Ferré. 

I buscant aquesta llavor, amb voluntat de celebrar tot el que s'ha rebut i volent fer present 
el carisma marista dels laics, una desena de joves catalans s'han volgut desplaçar també 
a França per viure els actes del bicentenari. Hem parlat amb tres d'ells, l'Anna Maria, 
la Montse i en Pere, per saber què els ha mogut a venir, com viuen avui un carisma de fa 
200 anys i què significa Champagnat a les seves vides. 

La celebració ha continuat el 3 de gener amb una conferència sobre l'origen de la fundació 
marista, a càrrec del germà i historiador André Lanfrey, visites als indrets fundacionals, 
presentació dels nous projectes de la congregació a nivell mundial, a càrrec del Vicari 
General de la congregació, l'espectacle 'El cinquè Evangeli', a càrrec de Francesco 
Agnello i Jean Baptiste Germain sobre la vida d'Henri Vergès, màrtir d'Algèria el 1994, i 
una pregària d'acció de gràcies. 

El bicentenari, però, continua la celebració. "És un nou començament, avui tots som cridats 
a viure La Valla i a construir una història", ha remarcat Ferré. 

El bicentenari porta tres anys de preparació a l'esquena per part dels maristes per "fer camí 
cap a un Nou Començament". Com en un tridu, els tres anys han servit per reflexionar 
sobre tres aspectes de la vocació marista: la missió a l'Any Montagne (2014-2015); la 
comunió a l'Any Fourvière (2015-2016); i, a partir d'aquest agost passat, l'espiritualitat a 
l'Any La Valla. 

Vegeu: 
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/bicentenari-marista-pere-ferre-avui-tots-som 
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Catalunya 

Des d’Igualada, Montserrat, Badalona, Lleida, Barcelona… ens arriben imatges de 
persones que, a la sortida del sol, s’han aplegat per celebrar el bicentenari marista amb un 
moment de pregària. Avui, dia 2 de gener de 2017, fa 200 anys de la fundació de la l’Institut 
marista. I els maristes del món sencer hem estat convocats a sentir-nos en sintonia, a 
compartir uns instants. En aquest nou dia, hem donat gràcies a la nostra bona Mare pel do 
que Déu ens ha donat amb els germans i els laics, els educadors, els pares i les mares, els 
infants i els joves que, aquí i arreu del món, viuen feliços el carisma marista. 
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ÀFRICA, KÈNIA, NAIROBI 
 

Centro International Marista (MIC), 
Nairobi 
Durante la tarde del primer día de enero, 
los hermanos Ernesto Sánchez y 
Antonio Ramalho, consejeros 
generales, coordinaron un tiempo de 
reflexión sobre el Instituto y la vocación 
marista que sirvió como introducción a 
la celebración del día del Bicentenario. 
 

Se cerró el día con una vigilia de oración 
en la capilla grande del MIC, durante la 
cual todos los participantes presentaron 
su compromiso con el nuevo comienzo 

y depositaron candelas encendidas sobre un luminoso número 200, compuesto también 
por velas, y situado a los pies de la estàtua de la Buena Madre. 
 

El día 2 de enero, por la mañana, se participó en una solemne concelebración eucarística, 
presidida por el obispo auxiliar de Nairobi, Monseñor David Kamau, a la que acudieron los  
72 hermanos del MIC, los dos consejeros generales, los cinco provinciales y el superior del 
distrito de África, acompañados por otros hermanos de varios países africanos y un gran 
número de religiosos y amigos de la casa. 
 

La capilla estaba adornada con diferentes motivos maristas, algunos de ellos 
especialmente relacionadas con el bicentenario, y también estuvieron presentes las tres 
actitudes propuestas por el hermano Emili: gracias, perdón y compromiso. La música 
africana y los maristas, acompañados a veces por danzas y palmas, dieron vida a la liturgia 
y acompañaron también al posterior almuerzo fraterno. 

 

ARGENTINA, LUJÁN 
 

El H. Víctor Preciado, consejero general, ha 
participado de la celebración del Bicentenario de la 
fundación del Instituto junto a los maristas de la 
Provincia de Cruz del Sur, en Luján, Argentina. El 2 de 
enero, por la mañana los maristas se reunieron para 
la inauguración de la nueva capilla, dedicada a los 
hermanos difuntos, ubicada en la Villa Marista. Es un 
lugar renovado, lleno a la vez de vida, de memoria y 
de historia. Luego, se encontrarán en una celebración 
eucarística en la Basílica de Luján, junto al obispo, el 
nuncio apostólico y muchos hermanos sacerdotes que 
acompañan la misión de los Hermanitos de María 
hace varios años. Los participantes en la misa 
incluyeron a los hermanos, directivos, empleados, 
familias, niños y niñas que disfrutan del sueño de 
Champagnat desde los tres países de la Provincia: 
Uruguay, Paraguay y Argentina. Por último, el grupo 
se congregó en un almuerzo con amplia concurrencia en el espacio donde vivieron los 
primeros Hermanitos que habitaron la Villa de Luján, en el campo de la Villa Marista. 
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Nova provincial de les Filles de Maria Auxiliadora d’Espanya a partir del 5 d’agost 

06/01/2017  

El 6 de gener ha estat designada superiora provincial, María del 
Rosario García Ribas. 

M. Yvonne Reungoat, Superiora General de l'Institut i el seu 
Consell, l'han nomenat provincial de la nova inspectoria Maria 
Auxiliadora, amb seu a Madrid. La província es constituirà el 5 
d'agost de 2017, integrant les quatre actuals. Serà a partir d'aquesta 
data quan la María del Rosario comenci amb aquesta nova missió. 

María del Rosario García Ribas va néixer a Sevilla el 22 de gener 
de 1961. És la quarta de quatre germans i antiga alumna de les 
Escoles Salesianes Maria Auxliadora de les Filles de Maria 

Auxiliadora d'aquesta ciutat, popularment conegudes com Salesianes de Nervión. 

És llicenciada en Història per la Universitat de Sevilla. Va professar als 25 anys i des de 
llavors és una FMA feliç, que gaudeix entre els joves i entre les germanes en la missió en 
què Déu l'ha conduït en cada moment. 

Ha estat directora de les cases de Jerez-María Auxiliadora i Sevilla-San José (col·legi 
Maria Auxiliadora). 

Durant el curs 1993-94 va fer els seus estudis a la Universitat Pontifícia Salesiana de 
Roma, i de 1994 al 2000, va fer de coordinadora inspectorial de Pastoral Juvenil.  

Va ser provincial de la Inspectoria Maria Auxiliadora, amb seu a Sevilla, de l'any 2003 al 
2009, i posteriorment va ser membre de la comissió “Reflexió Europa-Orient Mitjà” de les 
FMA. 

En l'actualitat forma part de la comunitat de Marbella (Màlaga), on és professora i coordina 
la pastoral de les dues escoles de les FMA d'aquesta localitat. És membre del Consell 
provincial, coordinadora de l'àmbit de la formació, també a nivell de la Conferència 
Interinspectorial d'Espanya i Portugal (CIEP). 

Nova provincial de les Filles de Maria Auxiliadora 
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Germà Alois de Taizé: “No hi ha reconciliació sense sacrifici”l g 

(CR - Dm, 3/01/2017) Des de la ciutat de Riga, el germà Alois Loeser ha fet pública la carta 
de Taizé per aquest 2017. En el seu missatge planteja quines formes de compromís 
personal tenim a l’abast i fa quatre propostes concretes. Des de l'esperança creativa, a un 
estil de vida de simplicitat que ens porti a compartir, passant per la unitat en la diversitat de 
creences i la fraternitat. 

“No hi ha reconciliació sense sacrifici”, afirma el germà Alois quan parla de la unitat dels 
cristians. El prior de la comunitat ecumènica de Taizé encoratja a “fer camí junts” i es 
formula aquest interrogant: “Les Esglésies no haurien d’atrevir-se a posar-se sota un mateix 
sostre sense esperar que s’hagi trobat un acord sobre totes les qüestions teològiques?”. 

La carta parla també del sofriment dels refugiats. Alois afirma amb 
contundència que “abandonar els refugiats a mans dels traficants al risc de la seva mort al 
Mediterrani contradiu tots els valors humans”. Proposa als europeus “descobrir que les 
seves arrels comunes són molt més profundes que les seves divergències”; així 
com considerar l'arribada dels immigrants “una oportunitat per impulsar l’Europa a ser 
oberta i solidària”. 

Podeu llegir la versió íntegra en català aquí: 

 

«Junts obrir camins d’esperança 

A començament de setembre de 2016, una etapa del pelegrinatge de confiança va reunir 
7500 joves africans a Cotonou, Benín[1]. El tema d’aquesta trobada ens inspirarà durant 
l’any 2017: junts ‒no aïllats, sinó fent-nos costat els uns als altres‒ obrir camins 
d’esperança ‒en nosaltres mateixos, al nostre voltant i per a la família humana. 

Una de les qüestions plantejades a Cotonou va ser aquesta: per alimentar l’esperança, com 
sortir d’una passivitat que s’acontenta en esperar un canvi que ve de fora? Quines formes 
de compromís estan a l’abast de cada un? 

És urgent que els d’altres continents escoltin molts africans que aspiren a una major justícia 
en les relacions polítiques i econòmiques internacionals: aquí hi ha una de les condicions 
perquè puguin contemplar serenament la construcció d’un futur en els seus països. 

Junts obrir camins d’esperança 



  
 
 
 

    14 | 41 

 
 

A l’Àfrica, cada vegada més joves, per preparar el seu futur, volen fer ús de l’immens 
potencial de creativitat que els caracteritza. Seran capaços de despertar el coratge de joves 
que en altres parts del món experimenten situacions semblants. 

Per continuar la reflexió de la trobada de Cotonou, a Taizé i en altres llocs, heus ací quatre 
propostes que ens volen portar a obrir camins d’esperança. 

Intentarem descobrir com realitzar aquestes propostes en la senzillesa, una de les tres 
realitats ‒amb la joia i la misericòrdia‒ que el germà Roger va voler posar en el cor de la 
vida de la comunitat de Taizé. 

 

Primera proposta: Mantenir-nos 
ferms en l’esperança, ella és creativa 

Esperant contra tota esperança, 
Abraham va creure i va arribar a ser 
pare d’una multitud de 
pobles. (Romans 4,18) 

L’esperança que posseïm com a 
àncora segura i ferma de la nostra 
vida. (Hebreus 6,19) 
Qui no aculli el Regne de Déu com 
l’acull un infant, no hi entrarà 
pas. (Lluc 18,17) 

En la inestabilitat del món d’avui, estem desconcertats per la violència, el sofriment, les 
injustícies. Tota la creació gemega, com si sofrís dolors de part. L’Esperit Sant gemega 
també, però és el suport de la nostra esperança (veure Romans 8,22-26). Aleshores, què 
podem fer? 

La fe és una senzilla confiança en Déu. No ens ofereix respostes prefabricades, però fa 
possible que no ens quedem paralitzats per la por o el descoratjament. Ens porta a 
comprometre’ns, ens posa en camí. Per ella sabem que l’Evangeli eixampla un horitzó 
d’esperança més enllà de tota esperança. 

Aquesta esperança no és un optimisme fàcil que tanca els ulls a la realitat, sinó una àncora 
tirada en Déu. Ella és creativa. Els signes ja es poden trobar en els llocs més inesperats de 
la terra. 

Atrevim-nos a creure en la presència de l’Esperit Sant en els nostres cors i en el món. 
Sostenim-nos en aquesta presència, encara que sigui invisible. 

Que la nostra fe romangui senzilla a imatge de la confiança dels infants! No es tracta de 
reduir el seu contingut sinó de connectar amb allò que n’és el centre: l’amor de Déu per la 
humanitat i per tota la creació. La Bíblia n’explica la història, des de la frescor dels seus 
començaments, fins als obstacles i també les infidelitats humanes. Déu no es cansa 
d’estimar: que aquest missatge ens mantingui en l’esperança! 

Per impregnar-nos d’aquest missatge, nosaltres i els qui estan a prop nostre, trobem-nos 
més sovint per a la pregària comuna. Que la seva senzilla bellesa faci perceptibles els 
reflexos del misteri de Déu i condueixi a una trobada personal amb Ell. 

 

Segona proposta: Simplificar la nostra vida per compartir 

Jesús va dir: “Sóc senzill i humil de cor.” (Mateu 11,29) 
De franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc. (Mateu 10,8) 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/homilies-del-papa-francesc/queixat-al-senyor-es-una-manera-pregar-212954
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=He+6%2C19&cercador=true&send_abrev=Cerca+a+la+B%C3%ADblia
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=Lc+18%2C17&cercador=true
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=Mt+11%2C29&cercador=true&send_abrev=Cerca+a+la+B%C3%ADblia
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=Mt+10%2C8&cercador=true
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Jesús va dir al jove ric: “Vés, ven tot el que tens i dóna-ho als pobres... Després vine i 
segueix-me.” (Mateu 19,21) 

La carrera darrere dels diners, l’èxit, l’avidesa condueix a la injustícia i també a frustracions. 
Desenvolupar un esperit de compartir, com ens hi convida l’Evangeli: aquí hi ha un dels 
camins d’esperança que necessitem obrir avui. 

Triar una vida de senzillesa és font de llibertat i de joia. L’existència s’alleugereix. 

La senzillesa és limpidesa de cor. Sense ser ingènua, rebutja la desconfiança. És l’invers 
de la duplicitat. Permet dialogar sense por amb cada persona, cara a cara. La vida de Jesús 
en mostra l’exemple. 

En el domini d’allò material, perseguim una contínua simplificació, això ens inspirarà gestos 
de compartir enfront dels sofriments humans, la humiliació de la pobresa, les injustícies, les 
proves que sofreixen els emigrants, els conflictes arreu del món… 

Fem-nos costat mútuament per suscitar amb coratge signes d’esperança en els nostres 
barris, allà on treballem o estudiem, en un compromís social o mediambiental... 

Busquem a través d’un estil de vida senzill i sobri estar en millor harmonia amb la creació, 
contribuint així a la lluita contra els desastres ecològics i l’escalfament climàtic. Aquest 
combat no incumbeix només els governants dels pobles; tots podem, per exemple, 
consumir més localment, utilitzar més els transports públics… 

Deixem que aquesta pregunta ompli els nostres cors: Estic disposat a seguir Crist, senzill i 
humil de cor, triant pertànyer-li en la simplicitat d’un sí, en un esperit de gratuïtat? 

 

Tercera proposta: Estar junts perquè es reveli el dinamisme de l’Evangeli 

Cada dia, els primers creients eren constants a assistir unànimement al culte del temple. 
A casa, partien el pa i prenien junts el seu aliment amb joia i senzillesa de cor. (Fets 2,46) 
Els dons són diversos, però l’Esperit és un de sol. Són diversos els serveis, però el 
Senyor és un de sol. (1 Corintis 12,4-5) 
No us oblideu de practicar l’hospitalitat; gràcies a ella, alguns, sense saber-ho, van acollir 
àngels. (Hebreus 13,2). 

La Bíblia explica com dos homes oposats en moltes coses, Pere i Corneli, en trobar-se 
van descobrir una veritat abans desconeguda per a tots dos. Va ser necessari que 
estiguessin junts per comprendre que l’Esperit Sant els portava a franquejar les fronteres i 
reunir els qui es creien estrangers. El dinamisme de l’Evangeli es revela només quan estem 
junts. (Llegir els capítols 10 i 11 dels Fets dels Apòstols). 

http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=Mt+19%2C21&cercador=true
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=ac+2%2C46&cercador=true
http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=ac+10-11&cercador=true
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Quan els cristians estan dividits, entre confessions o a l’interior d’una mateixa Església, el 
missatge de l’Evangeli s’enfosqueix. Serem capaços de caminar junts sense deixar-nos 
separar per les nostres diferències? Si, com a cristians, sabéssim mostrar que la unitat és 
possible en la diversitat, ajudaríem la humanitat a ser una família més unida. 

Crist reuneix en una sola comunitat homes i dones, infants i ancians, de tots els horitzons, 
llengües i cultures, i fins i tot de nacions oposades per la història. Busquem signes senzills 
per mostrar això en els llocs on vivim. 

Per ser viva, tota comunitat és cridada a descentrar-se de si mateixa. Desenvolupem una 
actitud d’hospitalitat, a imatge de Déu, cap a cristians que tenen opcions allunyades de les 
nostres. Una tal obertura de cor necessita un esforç de “traducció”, doncs les creences i les 
conviccions poden ser com llengües estrangeres unes de les altres. 

Si, entre cristians separats, perdura el record d’intoleràncies recíproques en la història i 
encara que tots els fils no es poden desembolicar, atrevim-nos a acollir-nos mútuament 
d’igual manera, perdonant, i sense tractar de saber qui va tenir raó o qui es va equivocar. 
No hi ha reconciliació sense sacrifici. 

L’hospitalitat va de la mà amb el reconeixement de l’altre en la seva alteritat. Quan les 
seves creences ens segueixin semblant incomprensibles, podem almenys estar atents a la 
seva autenticitat. Que hi hagi un element de festa en el descobriment de l’altre! 

 

Quarta proposta: Fer créixer la fraternitat per preparar la pau 

Jesús no s’avergonyeix d’anomenar els homes germans i germanes. (Hebreus 2,11) 
Jesús va dir: “De mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni doneu a 
ningú el nom de “pare” aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del 
cel.” (Mateu 23,8-9) Ell també va dir: “El qui fa la voluntat del meu Pare del cel, aquest és 
el meu germà, la meva germana, la meva mare.” (Mateu 12,50) 
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Jesús va dir: “I vindrà gent d’orient i d’occident, del nord i del sud, i s’asseuran a taula en 
el Regne de Déu.” (Lluc 13,29) 

Contribuir a la pau, a la justícia internacional: heus aquí un camí d’esperança a obrir avui. 

La pau sobre la terra comença en el cor de cada un. El nostre cor necessita ser canviat en 
primer lloc, i aquest canvi suposa una conversió molt senzilla: deixar-se habitar per l’Esperit 
de Déu, acollir una pau que s’eixamplarà i es comunicarà de persona a persona. “Adquireix 
la pau interior i milers entorn de tu trobaran la salvació” (Serafí de Sarov, monjo rus, 1759–
1833). 

Escrivim amb les nostres vides pàgines noves d’una senzilla fraternitat que vagi més enllà 
de les divisions i els murs: murs físics construïts en diferents parts del món, murs 
d’ignorància, de prejudicis i d’ideologies. Obrim-nos a altres cultures i mentalitats. 

No permetem que el rebuig a l’estranger s’introdueixi en el nostre cor, perquè el rebuig de 
l’altre és la llavor de la barbàrie. En lloc de veure en l’estranger una amenaça al nostre 
nivell de vida o la nostra cultura, acollim-lo com a membre de la família humana. Anem a 
visitar els refugiats. Amb el senzill propòsit de conèixer-los, escoltar les seves històries. 
Després –qui sap?– altres passos de solidaritat podrien seguir. 

Trobem-nos amb els qui són diferents a nosaltres. Compartim amb els qui pensen de forma 
diferent a la nostra, en un diàleg en què s’escolti veritablement, en què s’eviti oposar-se 
fins i tot abans d’haver comprès l’altre. Sapiguem romandre en les fractures. Construïm 
ponts. Preguem per aquells que no comprenem i no ens comprenen. 

Multipliquem els signes de fraternitat més enllà de les fronteres de les religions. Trobar els 
creients d’altres religions ens anima a aprofundir en el coneixement de la nostra pròpia fe, 
mentre ens preguntem què vol dir-nos Déu, què vol donar-nos a través d’aquests germans 
i germanes nostres tan diferents. 

 

http://www.labiblia.cat/resultats.php?abrev=Lc+13%2C29&cercador=true
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Crida als responsables d’Esglésies per al 2017: Fem camí junts! 

L’any 2017, el 500è aniversari de la Reforma protestant ofereix una oportunitat d’avançar 
cap a la unitat, de superar una simple cordialitat reciproca. 

Entre les Esglésies, com a l’interior de cada Església, sempre hi haurà diferències; restaran 
una invitació a dialogar francament; poden ser un enriquiment. Però, en totes les Esglésies, 
la identitat confessional de mica en mica s’ha posat en primer lloc: hom es defineix com a 
protestant, catòlic o ortodox. No ha arribat el temps de prioritzar la identitat cristiana 
manifestada pel baptisme? 

Una qüestió se’n desprèn: les Esglésies no haurien d’atrevir-se a posar-se sota un mateix 
sostre sense esperar que s’hagi trobat un acord sobre totes les qüestions teològiques? O 
almenys sota una mateixa tenda: sortir d’una concepció massa estàtica de la unitat i trobar 
els mitjans, els esdeveniments, fins i tot provisionals, que ja anticipin la joia de la unitat i 
fan aparèixer signes visibles de l’Església de Déu, el Cos de Crist, la Comunió del Sant 
Esperit. 

La comunió entre tots els que estimen el Crist només es pot establir si respecta la seva 
diversitat; però només pot ser creïble si és visible. Necessitem un nou punt de partida per 
avançar cap a una tal diversitat reconciliada. El punt de partida és el Crist que, ell, no està 
dividit. “És per Jesucrist sol que un és germà per a l’altre... Pel Crist la nostra pertinença 
recíproca és real, integral i per a l’eternitat.” (Dietrich Bonhoeffer) 

Així es podrà realitzar un intercanvi de dons: compartir amb els altres el que nosaltres 
considerem com un do de Déu, però també acollir els tresors que Déu ha dipositat en els 
altres. “No es tracta només de rebre informacions sobre els altres per tal de conèixer-los 
millor, sinó de recollir el que l’Esperit ha sembrat en ells com a do també per a nosaltres.” 
(Papa Francesc) 

Com posar-nos sota una mateix sostre? Com fer camí junts? Heus aquí alguns 
suggeriments: 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/reforma-protestant-origen-comu-mirada-al-futur
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Entre veïns i famílies de confessions diferents, posar-nos com en “comunitats de base”, 
pregar junts en l’escolta de la Paraula de Déu, el silenci i la lloança, ajudar-nos mútuament, 
esdevenir més familiars els uns per als altres. 

Que cada comunitat local, cada parròquia, faci amb els cristians d’altres confessions tot el 
que sigui possible fer junts, estudi de la Bíblia, treball social i pastoral, catequesi, i que ja 
no faci res sense tenir en compte els altres. Que es reuneixin els organismes que fan 
paral·lelament les mateixes accions. Realitzar junts gestos de solidaritat, estar atents junts 
a la misèria d’un altri, a les angoixes amagades, a les desgràcies dels immigrants, a la 
pobresa material com a tot altre sofriment, a la salvaguarda mediambiental... 

En moltes ciutats on ja ha crescut la confiança entre Esglésies, la catedral o l’església 
principal podrà esdevenir una casa de pregària comuna a tots els cristians del lloc? 

Portar el diàleg teològic 
accentuant el seu marc de 
pregària comuna i amb la 
consciència d’estar ja junts. 
Fent més estreta una 
amistat recíproca i pregant 
junts, s’aborden d’una altra 
manera les qüestions 
teològiques. 

Si tots els cristians han rebut 
un part de do pastoral per 
vetllar els uns sobre els 
altres, l’Església també 
necessita ministeris d’unitat, 
a tots els nivells. Un ministeri 

de comunió a nivell universal és associat tradicionalment al bisbe de Roma. No seria 
possible que els Esglésies desenvolupin formes diverses de referència a aquest ministeri? 
El bisbe de Roma no podria ser reconegut per tots com el servidor que vetlla per la 
concòrdia dels seus germans i germanes en la seva gran varietat? 

Les Esglésies que subratllen que la unitat de la fe i l’acord sobre els ministeris són 
necessaris per rebre junts la comunió, no haurien de donar tant de pes a l’acord de l’amor 
fraternal? No podrien oferir aleshores més àmpliament l’hospitalitat eucarística als qui 
manifesten el desig d’unitat i que creuen en la presència real de Crist? L’Eucaristia no és 
només el cimal de la unitat, n’és també el camí. 

La nostra identitat de cristians es teixeix fent camí junts, no separadament. Tindrem el 
coratge de posar-nos sota un mateix sostre, per tal que la dinàmica i la veritat de l’Evangeli 
es puguin desvelar? 

 

Cap a la unitat del continent europeu: Davant l’arribada dels immigrants, superem la 
por! 

La trobada organitzada per la comunitat de Taizé a final de desembre de 2016 a Riga ha 
reunit joves de tota Europa[2]. Procedents dels països membres de la Unió europea com 
de països que no en formen part, han fet l’experiència de la fraternitat que pot unir persones 
del conjunt del continent. 

Aquesta cita nòrdica també ha permès als joves d’altres regions descobrir el rostre bàltic 
d’Europa, una de les facetes de la bonica diversitat dels pobles, cada un amb la seva 
història, les seves tradicions, les seves particularitats. 
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Un futur de pau necessita que els Europeus ampliïn la seva consciència per tal de fer créixer 
una solidaritat entre tots els països que constitueixen el continent. Multiplicar contactes, 
intercanvis, col·laboracions és fonamental. 

La construcció de la unitat del continent només es pot fer si el diàleg i l’escolta s’instaura 
entre els països: els de la Unió europea i els altres, els de l’Europa de l’Oest i els de l’Europa 
central i oriental, els del Nord i del Sud. Cada país, petit o gran, ha de poder fer sentir la 
seva veu, amb la seva especificitat. Esforçar-se a comprendre des de l’interior la 
consciència dels altres és una condició perquè les actituds de vegades discordants siguin 
desxifrades millor i no suscitin reaccions motivades només per l’emoció. 

Els europeus podrien descobrir que les seves arrels comunes són molt més profundes que 
les seves divergències? 

Europa ha desenvolupat un ímpetu de reconciliació després de la Segona Guerra mundial. 
Ha conegut un nou període de recerca d’unitat després de la caiguda del Mur de Berlín. 
Molt joves consideren que Europa només continuarà construint-se si aprofundeix aquest 
ideal de fraternitat. Aspiren a una Europa no només unida a l’interior d’ella mateixa, sinó 
oberta als altres continents i solidària amb els pobles que travessen les proves més grans. 

En el món sencer, dones, homes i infants són obligats a allunyar-se de la seva terra. És la 
seva angoixa que crea un motiu per marxar. Aquest és més fort que les barreres aixecades 
per entorpir la seva marxa. Les manifestacions d’inquietud en les regions riques no 
descoratjaran d’abandonar els seus països, als qui hi coneixen sofriments intolerables. 

Alguns afirmen: “No podem acollir tothom.” D’altres al contrari consideren que els 
moviments de poblacions als quals assistim són ineluctables perquè són conseqüència de 
situacions insuportables. Buscar regular aquests moviments és legítim i necessari. 
Abandonar els refugiats a mans dels traficants al risc de la seva mort al Mediterrani 
contradiu tots els valors humans. 
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No és possible eludir la part de responsabilitat dels països rics en les ferides de la història 
i els desordres mediambientals que han provocat i provoquen immenses migracions, des 
de l’Àfrica, l’Orient mitjà, l’Amèrica central, i en altres llocs encara. Avui, certes opcions 
polítiques o econòmiques dels països rics romanen font d’inestabilitat en altres regions. Ara 
convindria que les societats occidentals anessin més enllà de la por de l’estranger, de les 
diferències de cultures, i es posessin valentament a afaiçonar el rostre nou que les 
migracions ja els donen. Si verdaderes dificultats van lligades a l’arribada dels immigrants, 
la seva vinguda pot ser una oportunitat per impulsar l’Europa a ser oberta i solidària. 

Hi ha llocs en què el nombre d’arribats és tal que els habitants són sobrepassats i fatigats, 
el que és comprensible: una càrrega massa pesada descansa sobre ells, en no arribar els 
països europeus encara a assumir-los en comú. Però molts ofereixen una acollida 
generosa als refugiats i fan l’experiència que el contacte personal desenvolupa sovint una 
bonica fraternitat recíproca. 

Només valen els contactes personals. 
Això és veritat sobretot en relació a 
l’islam. Musulmans i cristians poden 
buscar gestos per testimoniar junts la 
pau i rebutjar junts la violència 
exercida en nom de Déu. Francesc 
d’Assís, en el seu desig de contribuir 
a la pau, no va vacil·lar a anar a trobar 
el Soldà a Egipte fa 800 anys. Mare 
Teresa ha consagrat la seva vida als 
més pobres, fos quina fos la seva 
religió. 

Alguns països europeus que voldrien 
aïllar-se no tindran futur. Entre europeus com pel que fa als refugiats, la fraternitat és l’únic 
camí per preparar la pau.» 

  

[1] Després de Johannesburg (1995), Nairobi (2008) i Kigali (2012), aquesta quarta etapa 
africana del pelegrinatge de confiança a través de la terra va ser organitzada a Cotonou, 
capital de Benín, del 31 d’agost al 4 de setembre, per invitació de les Esglésies catòlica i 
metodista del país. A més dels de Benín, els 7500 joves participants van venir principalment 
del Togo (800), Nigèria (550), Ghana (100), Burkina Faso (160) i Costa d’Ivori (50). En total, 
una vintena de països africans hi estaven representats. Hi havia també 60 europeus d’una 
quinzena de països. La diversitat lingüística ha demanat la utilització del francès, l’anglès i 
el fon per als tallers i els fòrums. La litúrgia va incloure també cants en ioruba i mina. 

[2] Del 28 de desembre de 2016 al 1r de gener de 2017, joves de tot el continent, catòlics, 
ortodoxos i protestants, han participat en la 39ena trobada europea animada per la 
comunitat de Taizé a Riga, capital de la Letònia. El 2 de gener, aquesta trobada s’ha 
perllongat a Tallinn (Estònia) i a Vilnius (Lituània). Aquesta era una etapa del 'pelegrinatge 
de confiança a través de la terra' sostingut per Taizé des de fa molts anys. 

Germà Alois, 
Trobada Europea de Taizé 2017 
Traducció: Enric Termes 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/germa-alois-taize-no-hi-ha-reconciliacio-
sense-sacrifici 
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Las inocentes está inspirada en un hecho real poco conocido que ocurrió en Polonia 
en 1945. 
 

La historia de estas monjas es increíble. Según las notas 
que tomó Madeleine Pauliac, la médico de la Cruz Roja 
en quien se inspiran la película, los soldados soviéticos 
violaron a 25 monjas en su convento y a algunas de ellas 
hasta 40 veces seguidas. Veinte murieron asesinadas y 
cinco se quedaron embarazadas. Este hecho histórico 
no habla muy bien de los soldados soviéticos, pero es la 
verdad; una verdad que las autoridades se niegan a 
hacer público, aunque varios historiadores saben lo que 
ocurrió. Estos soldados no creían que estaban 
cometiendo un acto reprobable: sus superiores les 
autorizaban como recompensa a su sacrificio. Por 
desgracia, este tipo de brutalidad sigue ocurriendo en la 
actualidad. Las mujeres continúan siendo el blanco de 
esta falta de humanidad en países en conflicto de todo el 
mundo. 
 

¿Cuál fue tu primera reacción cuando los productores, los hermanos Altmayer, te 
presentaron este proyecto? 
La historia me fascinó inmediatamente. Sin saber por qué, sentí una conexión muy personal 
con la historia. La maternidad y las dudas sobre la fe son temas que tenía ganas de 
explorar. Quería saber con la mayor exactitud posible lo que le había ocurrido a esas 

mujeres para describir lo indescriptible. Así 
que la espiritualidad tenía que ser el tema 
fundamental de la película. 
 
¿Estás familiarizada con temas 
religiosos? 
Vengo de una familia católica. De hecho, 
dos de mis tías eran monjas, así que tengo 
algunos conocimientos sobre la materia. 
Pero sólo puedo trabajar en un proyecto 
cuando conozco el tema perfectamente. Así 
que quería experimentar lo que significa 
vivir en un convento. Me parecía importante 

conocer la rutina diaria de una monja, comprender el ritmo de los días. Hice dos retiros en 
comunidades benedictinas, la misma orden que la de la película. En el primer retiro sólo 
estaba como observadora, pero en el segundo participé en la vida real de una novicia.  
 
Cuéntanos algo más sobre tu experiencia. 
La vida en comunidad me impresionó muchísimo. Esa forma de estar juntas, de rezar y 
cantar siete veces al día... Y además esa sensación de vivir en un mundo en el que el 
tiempo se ha detenido. Tienes la impresión de estar flotando en una especie de euforia 
pero también tienes que cumplir una disciplina férrea. Vi cómo eran las relaciones 
humanas: la tensión y la psicología de cada persona. No es un mundo congelado sino 

Las inocentes: 
“Veinticuatro horas de duda por un minuto de esperanza". 

https://2.bp.blogspot.com/-Ci01riPxAPo/WFw4O8BYV7I/AAAAAAAApw8/5uWN9EO_k0MQv7SpBj91wKi_-JhaQrKsQCLcB/s1600/125902.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
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unidimensional. Pero lo que más me llamó la 
atención, y que he intentado transmitir en la 
película, es la fragilidad de la fe. A menudo 
creemos que la fe es el cimiento que sostiene 
a los que creyentes. Pero es un error. Tal y 
como María le confía a Mathilde en la 
película, es todo lo contrario: "Veinticuatro 
horas de duda por un minuto de esperanza". 
Esta noción resume mis impresiones 
después de hablar con las hermanas, y 
también después de asistir a una conferencia 
sobre las dudas de la fe que dio Jean-Pierre 

Longeat, antiguo abad de Saint-Martin de Ligugé. Lo que dijo fue muy conmovedor y tiene 
un profundo eco en el mundo secularizado en el que vivimos.  
 
¿Los miembros de esas comunidades religiosas conocían tu proyecto? 
Afortunadamente, a la gente que conocí le parecía bien el proyecto a pesar de que se 
revelan verdades complicadas sobre la Iglesia. Compartimos con las hermanas la situación 
paradójica a la que se ven sometidas 
como consecuencia de su violación: 
¿Cómo hacer frente a la maternidad 
cuando tu vida está dedicada a Dios? 
¿Cómo conservar la fe cuando te 
enfrentas a actos tan espantosos? 
¿Qué actitud adoptar ante los recién 
nacidos? ¿Qué opciones tienes? 
 
¿Esos curas y monjas habían visto 
alguna de tus anteriores películas? 
Habían visto algunas, La chica de 
Mónaco y sobre todo Coco, de la 
rebeldía a la leyenda de Chanel. Uno 
de los monjes me dijo que una de sus favoritas era Adore [Madres perfectas]. La verdad es 
que sorprendió bastante. 
 
Esta es la segunda vez que trabajas con Pascal Bonitzer. 
Pascal no estaba más familiarizado con estos temas que yo, pero congeniamos muchísimo 
cuando escribimos Primavera en Normandía, mi última película. Nuestro trabajo consistió 

en ir fusionando gradualmente los dos 
mundos de la película: el mundo 
materialista de Mathilde, una médico con 
una rígida ideología comunista, y el mundo 
espiritual de las hermanas en una Polonia 
tradicional arrasada por la guerra. ¿Qué 
iba a hacer Mathilde para penetrar las 
paredes tras las que vivían esas mujeres 
aisladas de la sociedad, que no querían 
cambiar nada ni que se supiera nada? En 
todas las situaciones extremas, el 
comportamiento humano puede ser 

subversivo. Ante este cuestionamiento ideológico, Pascal y yo quisimos internarnos en la 
psique de cada personaje y en su lado oscuro. 

https://2.bp.blogspot.com/-HA8FioVLJBA/WFw4Yi4lJDI/AAAAAAAApxA/f2RqaHWV3JQtVTWsiDRodrX9ZgOdCHofACLcB/s1600/317301.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-TdBkOO_jTUA/WFw4iff1p0I/AAAAAAAApxE/pCptbCRyCeIC_ErG2ynJMpcJ4SKTn1yuQCLcB/s1600/325738.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg


  
 
 
 

    24 | 41 

 
 

 
Mathilde, que interpreta Lou de LaÂge, tiene una vertiente increíblemente moderna. 
Es una científica, muy adelantada a su tiempo, por no decir que las mujeres médico 
escaseaban en esa época. Es joven, acaba de terminar la carrera y sólo ejerce de ayudante 
en la Cruz Roja. En cierto modo, está realizando un viaje iniciático. Se necesita mucho 
coraje para asumir la responsabilidad de asistir a esas mujeres en el alumbramiento, para 
mantener un secreto tan terrible y arriesgarse a atravesar el bosque de noche para eludir 
los controles de carretera de los soviéticos. Casi lo paga con su vida, pero eso acaba 
acercándola a las hermanas. El mundo de Mathilde no tiene nada que ver con él de las 

monjas. Quiere curar a las personas y 
defiende el progreso. Sin embargo, no 
hay nada maniqueo en ella: aunque no 
se identifica con ninguna fe en particular, 
va vislumbrando lo que podría ser el 
misterio de la fe.   
 
Se unió a la Cruz Roja Francesa, que 
es también un signo de valor. ¿Qué 
papel tuvo esta organización en la 
Polonia de 1945? 
Su misión era curar y repatriar a los 
soldados heridos y a los ex prisioneros 

de guerra, pero sólo si eran ciudadanos franceses. Por eso, al principio, Mathilde intenta 
rechazar a la novicia Teresa cuando acude al dispensario. 
 
María, interpretada por Agata Buzek, es una persona bastante revolucionaria y 
también asume riesgos al dejar que Mathilde venga al convento. 
María, al igual que Teresa, decide transgredir las reglas de la orden; unas reglas a las 
estaba acostumbrada y que obedecía ciegamente. Siempre me ha interesado el tema de 
la transgresión. En realidad, esta película es una extensión más estilizada de temas que 
ya había tratado en el pasado en Entre ses mains [En sus manos] o en Limpieza en seco. 
 
La amistad que surge entre María y Mathilde es fascinante. 
Estas dos mujeres, diametralmente opuestos, inventan juntas algo que les permite superar 
una situación imposible. Recorrerán un camino interior que acabará uniéndolas.   
 
Aunque comparte sus dudas con Mathilde, María añade que sin la guerra y el horror 
de la violación, ella habría sido completamente feliz. 
Muchas personas que eligen esa vida son felices. Hice entrevistas muy largas a personas 
consagradas que conocí para documentarme sobre el tema. Su inteligencia, su visión y 
sentido del humor son fascinantes. Algunos atravesaban episodios muy dolorosos de 
cuestionamiento interno. Recuerdo en particular una hermana cuya historia me contó el 
psicoanalista de la orden. Después de tomar los hábitos a los 25 años, pasó los siguientes 
25 preguntándole a Dios si la quería sin recibir una respuesta. Sigue siendo monja en la 
actualidad. 
 
También planteas las desviaciones a las que puede conducir la religión... un ejemplo 
sería la actitud de la madre abadesa, que, bajo el pretexto de que no se supiera lo 
que estaba ocurriendo en el convento, prohíbe a las hermanas recibir atención 
médica. 
La película plantea preguntas que obsesionan a nuestras sociedades, y muestra las 
consecuencias del fundamentalismo. 

https://2.bp.blogspot.com/-lakapZLAuF0/WFw4_-a2RZI/AAAAAAAApxQ/JpdlT-GtLbEbjhMRg4NkoOoZWLLhEobEACLcB/s1600/119964.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
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Sin embargo, no juzgas a la madre 
abadesa. 
Fue extremadamente difícil construir ese 
personaje y encontrar un equilibrio. Lo 
que hace nos puede parecer atroz. Pero 
supe enseguida que teníamos que 
intentar comprender sus motivos, sin que 
eso signifique justificar la gravedad de 
sus actos. Quería que explicara sus 
actos con esta declaración ambigua que 
pronuncia ante las hermanas: "Me he 
condenado a mí misma para salvaros". 
Cuando pide ayuda a Dios, y cuando la 
vemos enferma en la cama, sin su velo, vemos que está al borde del abismo. Es fácil 
caricaturizar este tipo de personaje. Sin Agata Kulesza, que es excepcional, no sé si la 
madre abadesa hubiera tenido esa fuerza interior, esa dimensión que recuerda la tragedia 
griega. 
 

Agata Kulesza sólo tiene 42 años. Es 
mucho más joven que el personaje. 
¿Por qué quisiste confiarle el papel? 
Me gustó muchísimo en Ida, pero es 
cierto que pensé que sería demasiado 
joven para mostrar la autoridad que 
exigía el papel. Fue ella la que me pidió 
hacer una prueba de pantalla. Se puso 
un velo y sin maquillaje -sólo con la 
fuerza de su interpretación- fue capaz 
de proyectar lo que vemos en la 
pantalla. 
 

Háblanos de Agata Buzek... 
Al igual que Agata Kulesza, Agata Buzek es una actriz muy popular en Polonia. La vimos 
en una película de Jason Statham y me pareció que tenía una presencia física increíble, 
de hecho muy espiritual. Krzysztof Zanussi también nos había hablado muy bien de ella. 
Agata trabajó sin descanso durante meses para acostumbrarse al refinado y sofisticado 
francés que habla su personaje. Todas las noches del rodaje, escuchaba a Victor Hugo 

para familiarizar mejor con nuestra 
lengua. 
 
Con el personaje de Mathilde, le has 
dado a Lou de LaÂge su primer papel 
adulto. 
Toda la historia se cuenta desde el 
punto de vista de Mathilde. Ella es la 
que nos introduce en el mundo de las 
monjas y ella es testigo de los terribles 
acontecimientos que suceden allí. No 
podía ser blanda: su profesión ya le 
obligaba a tener un carácter fuerte con 

un toque de virilidad. Es el problema clave en este tipo de papel: si la actriz se muestra 
demasiado blanda, la película ha terminado antes de empezar. 

https://4.bp.blogspot.com/-7A_ZTRh3uTs/WFw5Q6jNb0I/AAAAAAAApxY/7ZYLKubn7CURotwVugvH5_1J5M2A59RQwCLcB/s1600/572243.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-h4hU6esgr_U/WFw5cvQLvkI/AAAAAAAApxg/l33SKxVbZV45kHj9CvYcUdtz4jN1uUqNgCLcB/s1600/124964.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7m_3OdLBfgI/WFw5IwN4SvI/AAAAAAAApxU/O-AqqInMuWEEi2pFojDeXDhY022IvBkYACLcB/s1600/320113.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
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Me impresionó mucho el trabajo de Lou en Respira, la película de Mélanie Laurent. Tiene 
una belleza contundente y muy diferente. Sentí que ese don, combinado con su lado algo 
terco, su frescura y una fragilidad que está justo debajo de la superficie, encajaban a la 
perfección con la película. Lou nunca resulta insípida; de hecho puede ser muy dura. Era 
importante sentir cómo se iba haciendo permeable a la situación que descubre durante su 
viaje y percibir cómo se enciende una luz dentro de ella, en su cara, sin que eso equivalga 
necesariamente a afirma que se ha convertido. No se trataba de eso. Lo importante era 
sentir el cuestionamiento metafísico que experimenta la protagonista y cómo va 
cambiando. ¿Cómo saber cuál es el sentido de la vida en medio de tanto caos? ¿Cómo se 
puede sobrevivir a la violencia que ha marcado a fuego la carne de estas monjas polacas? 
¿Cómo se puede juzgar su fe, que parece haber sobrevivido a una experiencia tan 
desgarradora? El trabajo dramático de Lou es impresionante; no pone límites. Es valiente 
y trabajadora, un poco como Mathilde. No fue fácil para ella rodar en el norte de Polonia 
rodeada de actrices polacas cuyo idioma desconocía. 
 
La pareja nada convencional que forma con Samuel, el médico judío que interpreta 
Vincent Macaigne, añade otra faceta a su carácter inconformista. 
Samuel arroja una luz diferente sobre Mathilde y lo hace de una manera original. No es un 
hombre con una belleza clásica pero creo que Vincent Macaigne aporta mucha humanidad 

al lado sarcástico y oscuro del personaje. 
Siempre es interesante  empezar con una pareja 
que se acuesta sin ningún compromiso evidente, 
pero que acaba enamorándose sin buscarlo. 
Además, es bastante fácil imaginar el tipo de 
relaciones que establece el personal médico de 
esas unidades para aliviar el estrés. Pascal 
Bonitzer y yo disfrutamos muchísimo creando 
este personaje. Nos pareció que aportaría el 
tono cómico que necesitaba la película antes de 
volver a centrarse en el convento. Además, era 

una manera de hablar de la guerra desde un ángulo diferente y dar a conocer lo que había 
sucedido en Polonia: Samuel es judío y su familia murió en los campos. 
 
¿Por qué elegiste este final? 
Proponer un camino nuevo cuando parece que no hay esperanza es muy emocionante. La 
solución que Mathilde y María encuentran juntas y que transmiten al resto de las hermanas, 
es un canto a la vida. Me pareció que ir en contra de la vida es una contradicción para una 
monja. Era muy importante que esta historia -que nos sumerge en una profunda oscuridad- 
acabe en la luz. Conozco personalmente a monjas de Vietnam que dedicaron su vida a los 
niños huérfanos. Esas mujeres son heroínas. Cruzaron Vietnam a pie durante la guerra y 
lograron poner a salvo a cientos de jóvenes huérfanos. Y María era como una de esas 
mujeres.  
 
La película tiene un ritmo único: tiene un tono meditativo a pesar de que discurre a 
gran velocidad. 
Quería transmitir el paso del tiempo en un convento pero manteniendo la tensión dramática: 
Fue difícil encontrar el equilibrio tanto al escribir el guión como durante el rodaje de la 
película. También me basé en lo que vi durante mis retiros. Era importante que se viera 
que las hermanas se conceden momentos de paz en los que pueden dedicarse a lo que 
les gusta: lectura, música, costura, conversación... 
 
Vegeu: http://www.tavernamasti.com/2016/12/entrevista-con-anne-fontaine-directora.html 

https://1.bp.blogspot.com/-MojvypRELHw/WFw6RevK6_I/AAAAAAAApxw/gtNpFVbAxNUXl6RZTLwp2qWxcD4YlBknQCLcB/s1600/319176.jpg-r_1920_1080-f_jpg-q_x-xxyxx.jpg
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 
 

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

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

 

«Posar les persones en el 
centre de les decisions»  
a càrrec de   
Carme Borbonès i Brescó,  
Presidenta de Caritas Catalunya  
(2004-2016) 

 

Dades biogràfiques: Lleida (1944), casada i mare de família. 
Mestra, doctora en Pedagogia i investigadora del CSIC. 

Professora universitària (1971-2014), a la Universitat de Barcelona i posteriorment a la Delegació 
d’aquesta universitat a Tarragona, actualment Universitat Rovira i Virgili, a la que segueix vinculada 

com a Directora Honoraria de la Càtedra d’Inclusió Social de la qual fou promotora. 

Directora de Càritas Diocesana de Tarragona  2004-2008. Presidenta de Càritas Catalunya, 2004 - 2016. 
Premi “Persona i Democràcia Joaquim Xicoy” (2012), pel seu compromís amb els valors humanístics i 

democràtics. 
Publicacions, conferències i activitats acadèmiques en l’àmbit de la Política, l’Administració i la Gestió 

de l’Educació. A l’actualitat s’ha centrat més en temes de sensibilització social. 

Tema: El model econòmic i social actual, té com a únic motor la riquesa, el benefici immediat i no el 

benestar de les persones. Hem d'apostar per un nou model de vida, més auster, menys desigual i que 
possibiliti el desenvolupament integral de tothom. La qual cosa comporta avançar vers un model de 

governança global per administrar i compartir tots els bens del Planeta (Laudato Si). 

 

 
Data: 11 de febrer de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30. 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
 
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA. Correu electrònic: urc.info@gmail.com 

  Tot indicant el nom i cognoms de la persones o persones participants  
                i la institució a la que pertanyen. 
 
Pas 2 - Pagament 10 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

               Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres CB 

 

 

« Posar les persones en el centre de les decisions »  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
mailto:urc.info@gmail.com
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Ferran Saéz   P U B L I C A T  E L  4  D E  G E N E R  D E  2 0 1 7  E L  T E M P S .  S E M I N A R I  I  W E B  D ’ A C TU A L I T A T  

 

Hi ha conceptes que hem acabat fent anar amb naturalitat, però sense pensar gaire en si 
tenen o no tenen sentit. “L’era de la imatge està arraconant l’escriptura!”, repeteixen encara 
els més tronadets de la colla, sense adonar-se que mai cap generació de joves havia escrit 
tant com ara: al Facebook, al Twitter, als SMS. A tot arreu, constantment. Potser no són 
pensaments gaire profunds i l’ortografia no resulta gaire exemplar, però es tracta sense cap 
mena de dubtes d’escriptura. Amb la noció de secularització ha passat una cosa semblant. 
Hem anat repetint que som una societat secularitzada, com aquell qui taral·leja la cançó de 
l’estiu. Ens ha fet mandra mirar el món que ens envolta i constatar que, malgrat aquest lloc 
comú, la secularització entesa en un sentit estricte no existeix, ni aquí ni enlloc. Joan 
Estruch ho va teoritzar perfectament fa uns anys. Que la gent ha deixat d’anar a missa de 
manera massiva és estadísticament innegable. Que la ritualitat catòlica està en retrocés en 
moltes zones de l’Amèrica Llatina, on l’evangelisme de matriu nord-americana s’ha fet un 
espai important, constitueix una altra evidència. Però això no té res a veure amb la 
secularització. Aquesta s’hauria de traduir realment en una substitució de referents 
religiosos per altres de −és complicat trobar la paraula adequada− civils. Ha passat, això? 
De cap manera: els vells referents religiosos han estat substituïts per nous referents 
parareligiosos, com ara l’espiritualitat New Age (o coses molt pitjors: sectes pures i dures). 
Aquesta transformació cultural no té res a veure amb la secularització. 

La prova del nou de tot plegat la vam presenciar amb claredat durant el mes de febrer de 
2013, amb motiu de la renúncia de Benet XVI, ara bisbe emèrit de Roma. En una societat 
veritablement secularitzada, aquesta notícia hauria estat tan anecdòtica com la dimissió 
d’un polític d’un Estat geogràficament insignificant. Però no fou pas així. Totes i cadascuna 
de les imatges que anaven arribant del Vaticà van ser consumides amb fruïció pels 

La secularització imaginària 

http://eltemps.cat/author/fsaez/
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telespectadors d’arreu del món, 
independentment de quina fos la seva fe 
religiosa. L’atracció per aquell món que 
és alhora arcaic i postmodern (el sentit 
de l’espectacularitat és l’element 
essencial de qualsevol forma de 
ritualitat codificada) ha estat i és 
irresistible i gens laica, de la mateixa 
manera que el darrer 
gran boom editorial a nivell planetari 
fou El codi Da Vinci, etc. On queda, 
aquí, la secularització? Probablement, 
en una mera relació confusa i dubitativa 
amb la religiositat tradicional, però que 
no deixa de ser una relació. Té alguna 
explicació, tot plegat? Potser sí: a nivell 
emocional la religiositat tradicional 
continua sent percebuda com una mena 
de roca inamovible, que destaca enmig 
de la precarietat d’aquests temps 
imprevisibles i lletjos. És una hipòtesi. 

Acomiadarem el 2016 corroborant, de 
nou, que aquesta secularització és 
imaginària. El successor de Benet XVI, 
el papa Francesc, va promulgar 
l’encíclica Amoris Laetitia el 8 d’abril de 
2016. En una societat veritablement 
secularitzada, aquest paper no tindria 
més importància que un número del 
BOE o un article d’opinió qualsevol, però 
és evident que això no ha estat així. Fa 
un parell de setmanes, EL TEMPS 
publicava una entrevista a Salvador Pié, 
rector de Santa Maria del Mar i 
acadèmic, acompanyat d’un article de la 
Míriam Díez Bosch, directora de 
l’Observatori Blanquerna de 
Comunicació, Religió i Cultura. No 
entrarem ara en el contingut del 
document pontifici, que ens portaria a 
una digressió massa llarga, sinó a 
l’impacte social que ha tingut. És obvi 
que és molt gran, i va més enllà de les 
interioritats eclesials que tan bé 
descrivia el Dr. Pié en l’entrevista 
esmentada. A la gent li interessa el que 
diu Francesc i el que deia, feia o deixava 
de fer Benet XVI o Joan Pau II. Uns hi 
estan d’acord, d’altres discrepen, però jo 
no noto cap mena d’indiferència secularitzada envers el seu magisteri. En el recorregut 
històric de la Modernitat, el sentiment religiós no ha trobat un substitut sòlid, sinó pobres 
succedanis com el New Age. No sé si això és bo o dolent. El que és clar és que és així. 

http://eltemps.cat/salvador-pie-ninot-els-quatre-cardenals-son-la-crosta-dura-dun-sector-critic/
http://eltemps.cat/el-carter-sempre-truca-dues-vegades/
http://eltemps.cat/el-carter-sempre-truca-dues-vegades/
http://eltemps.cat/el-carter-sempre-truca-dues-vegades/
http://eltemps.cat/el-carter-sempre-truca-dues-vegades/
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No cal un penya-segat per contenir les aigües del mar. N’hi ha prou amb la sorra de la platja 
per marcar-li el límit. La línia de l’horitzó assenyala la trobada entre el cel i la terra. El 
recorregut d’una llera fluvial escriu sobre la superfície un traçat juganer o pausat de les 
aigües que s’obren entre dues ribes, que dialoguen entre elles mitjançant els ponts. Una 
cadena muntanyosa s’obre entre valls que contacten entre elles a través dels túnels. La 
naturalesa juga amb els límits, que és una característica que es troba per tot arreu. No hi 

ha territoris il·limitats en extensió. Tots 
es poden mesurar. Fins i tot, els éssers 
humans flirtegen amb els seus límits. La 
il·lusió és traspassar-los. Temps i espai 
són les claus de l’atletisme. La 
fragmentació del temps en dècimes i 
centèsimes de segon permet obtenir 
nous rècords, però se sap que hi haurà 
un límit malgrat que encara no se’n 
coneix l’abast. L’estatura és més rígida 
en els seus límits que el pes, dada que 

sempre és més fluctuant. L’experiència del límit és una costant en la nostra vida. La nostra 
tasca és conèixer els límits, acceptar-los i desafiar-los amb gosadia, però amb humilitat i 
prudència. 

El límit és un fet natural. En aquest sentit, no té connotacions negatives. Amb tot, corre un 
risc perillós: transformar-se en frontera. La frontera és una creació humana. Implica defensa 
del propi territori, afany de poder, lluita pel control, però sobretot exclusió. N’hi ha prou de 
donar un cop d’ull a la realitat actual per veure els murs que s’han aixecat en aquests últims 
anys. Murs perquè la gent no surti. Murs perquè la gent no entri. La corrupció dels límits. 

Com apareix a la pàgina web, ACIDH (Associació Catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà) és una entitat que des del 1994 treballa per l’atenció a les 
persones amb Intel·ligència Límit (IL) i discapacitat intel·lectual lleugera per millorar-ne la 
qualitat de vida. Les persones amb IL gaudeixen d’un coeficient intel·lectual entre el 70 i el 
85. Transiten entre l’anomenada normalitat i la discapacitat més profunda. La seva 
característica exigeix que tinguin unes atencions humanes, socials, formatives i laborals 
adients a la seva realitat. El problema sorgeix quan aquest límit es transforma en frontera, 
quan aquestes persones són discriminades per la seva situació, quan no disposen de 
recursos per al seu desenvolupament integral, quan la societat se’n desentén perquè, com 
que no generen conflictes, perden visibilitat... L’entitat ACIDH fa una aposta valenta a favor 
de les persones amb intel·ligència límit. Fa 22 anys que treballa sense descans perquè els 
límits de la intel·ligència no es converteixin en fronteres. Mentre existeixi més sensibilitat 
en els governs per rescatar autopistes que per atendre persones, els límits continuaran 
sent fronteres. Els professionals d’ACIDH, els familiars, els nombrosos col·laboradors i 
voluntaris cada dia fan el miracle d’intentar esborrar les fronteres de l’exclusió en aquest 
camp que afecta tant els nens, els adolescents i els joves. 

 
Lluís Serra Llansana 

 
Nota.- ACIDH (Atenció integral a les persones amb intel·ligència límit i discapacitats 
intel·lectuals lleus i oberta a altres limitacions socials),  va està fundada fa vint anys per 
Montserrat Baró i Sans, germaneta de l’Assumpció. 
Per saber-ne més: https://www.acidh.org 

ACIDH: límits i fronteres 
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Laurence Freeman, dirigeix amb el Dalai-lama la Comunitat Mundial de 
Meditació Cristiana. 
 
Tinc 65 anys: temo complir cada dècada, però després la celebro. Vaig néixer a 
Londres, encara que em sento cada dia més irlandès, com els meus pares. L’evangeli 
és neurociència amb Marta, l’hemisferi esquerre, i Maria, el dret. Per gaudir de la vida 
recordi que s’acaba. Ensenyo meditació a Esade 
 

LA VANGUARDIA | La Contra | Divendres 6 gener 2017 | Lluís Amiguet 

Foto: Jordi Play 

Des de xefs fins a futbolistes: tots parlen del mindfulness. Vostè se n’alegra? 
Me n’alegro per ells. De fet, no és cap moda, sinó un retorn, perquè amb aquestes tècniques 
no fem sinó reintegrar-nos a una tradició de control mental que havíem perdut. 
 
Perquè i quan les vam perdre? 
Els primers cristians recitaven mantres de relaxació i concentració per aconseguir la 
presència plena i l’autodomini, però a Occident aquelles tècniques es van anar oblidant i la 
nostra oració es va tornar més cerebral. Excepte a l’Església bizantina, que els va 
conservar i encara els practica. 
 
I encara resen amb salmòdia hipnòtica. 
En canvi, aquí a l’Església romana, la contemplació va ser relegada als monestirs per als 
místics i, fora d’ells, va acabar sent considerat una pràctica sospitosa. Així es van perdre 
les tècniques paleocristianes de control mental. 
 
Doncs certament són pura higiene. 
Per això jo les ensenyo ara als no-creients igual que un hospital catòlic també atén els 
ateus Quan es trenquen un braç. A alguns budistes els amoïna, en canvi, aquesta 
perspectiva tan pràctica 

“Doni més temps al ser i menys al fer: viurà millor” 
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Perquè? 
Perquè també pots aplicar les tècniques de concentració i mindfulness per ser millor 
corredor de borsa o millor franctirador en guerra. Dominar la focalització pot servir a les 
pitjors finalitats. 
 
 O ser un innocent ibuprofèn sense pastilla. 
Per això, jo començaria per diferenciar entre els beneficis i els fruits del mindfulness. I 
després ja parlarem de transcendència. 
 

No és el mateix? 
Els beneficis mesurables d’aquelles 
tècniques no són transcendents, sinó 
immediats i patents: disminueixen la tensió 
arterial, milloren el sistema immunològic i la 
salut cardíaca, redueixen l’ansietat i l’estrès... 
 

Tot això només meditant? 
Només amb tècniques de concentració i respiració. Després arriben, a més, els beneficis. 
Tinc un alumne que va estar en una guerra com a marine i em va dir que era ateu. Vaig 
replicar que no hi havia cap problema. Que vingués a aprendre a relaxar-se amb nosaltres. 
 
Va funcionar? 
Com a bon exmilitar, era un tipus disciplinat, sí, i va ser capaç d’imposar-se la mitja hora 
diària de concentració a la sortida i a la posta del sol, que són els millors moments. 
 
I...? 
La seva dona li va demanar que continués practicant mindfulness perquè, des que 
meditava, l’escoltava. Abans, quan ella li parlava, mirava el mòbil, la tele o el diari, però no 
a ella. 
 
 De marine a marit modèlic. 
Jo diria només que ara és més bon marit i la seva dona també serà millor amb ell. A més 
dels beneficis, aquests són els fruits del mindfulness: et fa més pacient, tranquil, agradable, 
sensible, empàtic. I els altres ho noten. 
 
Es pot anar més enllà? 
El mindfulness és una tècnica amb què 
aprofundeixes en tu mateix i millores el teu 
autoconeixement i autoacceptació. Serveix de 
preparació per a la meditació transcendental amb 
què la consciència comença a expandir-se i prendre 
contacte amb una cosa més gran que un mateix. 
 
Això ja és una religió? 
De nou, no necessàriament. És una tradició, això sí. I una experiència renovadora amb què 
veus el món ja no només des de tu mateix, sinó des del tu i el tots fins a arribar a dissoldre’t 
en una espècie de consciència universal. I no és fe: és praxi. Ho vius. 
 
En sembla molt convençut, vostè. 
És experiència; no convicció. El cristianisme es mostra, així, universal. Quan Jesús va dir 
“que la teva mà dreta no sàpiga què fa la teva esquerra” parlava dels dos hemisferis del 
cervell. 
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Jesús era neurocientífic avant la lettre? 
Exacte, perquè l’hemisferi esquerre és autoconscient: analitza, elucida, categoritza; i el dret 
és intuïció, contemplació i està en el flux dels esdeveniments en present continu. L’equilibri 
s’aconsegueix connectant els dos hemisferis i la meditació t’ajuda aconseguir-ho. 
 
L’evangeli, manual de neurociència. 
També en l’episodi de Maria i Marta: recorda que una contemplava el món amb Jesús 
mentre que l’altra es preocupava de les feines de casa? 
 
L’una, atabalada, i l’altra, gaudint. 
Jesús li diu: “Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa (és l’ansietat) per moltes coses, 
quan només n’hi ha una de necessària, i és que tu i la teva germana estigueu en harmonia”. 
Jesús es refereix així a la unió del cervell racional i el contemplatiu. 

 
Una exegesi bonica, pare, però no és una mica arriscada? 
En absolut: és l’evangeli i ens anima a beneficiar-nos de la connexió de l’hemisferi racional 
i el contemplatiu. Ens anima a meditar. És el seu sentit. 
 
Sols o en companyia? 
De les dues maneres, encara que nosaltres ens estimem més ajudar-nos en grup a meditar. 
I amb nens: és increïble que ràpid els petits connecten de manera instintiva amb la tècnica 
i aprenen a concentrar-se a l’escola i la vida. 
 
Tant de bo demà tinguin una comunitat relaxada. 
Doncs això hauria de ser el cristianisme. N’hi ha prou amb vint minutets dues vegades al 
dia, O comenci amb el que sigui capaç. Ja veurà. 
 

De l’ego a l’univers 
Cada vegada més entrevistats em citen aquí les virtuts del mindfulness, com si fos l’última 
moda vinguda d’Orient. Però Laurence Freeman, que ve d’Oxford, explica que ni és moda 
ni és oriental. Es tracta d’un retorn a les tècniques d’higiene mental i concentració que 
dominàvem a Occident fins que vam anar relegant-les als monestirs. Ens vam privar així 
durant segles d’una gimnàstica cerebral imprescindible per al benestar. Redueix ansietat, 
estrès, hiperactivitat i ajuda a gestionar l’excés d’ego amb què provem de compensar altres 
deficiències. Amb aquest autodomini es pot practicar 
La meditació amb la què arribarà a sentir que el seu jo és el de tots. És deixar-se ser fins a 
sentir-se tot i res amb l’univers. 
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PRESENTACIÓ D’UN NOU LLIBRE DEL P. FRANCESC RIU 

 
Presentació del llibre Exhortació del PAPA FRANCESC L’ALEGRIA DE L’AMOR 
- Lectura i comentari del salesià Francesc Riu i de Villar. 
Es tracta d'una obra que dóna les claus d'interpretació per comprendre la importància 
d'Amoris Laetitia, la darrera exhortació apostòlica del papa Francesc, elaborada a partir 
dels dos sínodes celebrats recentment sobre la família. 
L'acte informatiu tindrà lloc el divendres, 13 de gener, a les 13:30h a la sala de premsa de 
l'Arquebisbat de Barcelona (c/ Bisbe, núm, 5). 
 
L'acte  comptarà amb l'assistència de JOAN JOSEP OMELLA, Arquebisbe de Barcelona, 
i autor del pròleg. 
 

ADOLESCENTS, JOVES, RELIGIONS I TECNOLOGIA 

 

CONVOCATÒRIA DE SUBSVENCIONS 

 
El termini de presentació de projectes s’iniciarà el 5 de gener i finalitzarà el 2 de febrer. 
Termini d’execució del projecte: 1 de gener al 31 de desembre de 2017. 
La quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% de la despesa total del 
projecte. 
  
Trobareu les bases, el llibret de la convocatòria i altres informacions relacionades a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions 
La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la 
convocatòria en aquest mateix web. 
  
SESSIÓ INFORMATIVA: 
Per informar-vos sobre aquesta convocatòria i sobre els requisits necessaris per poder-
vos-hi presentar, us convoquem a una sessió informativa el dimarts 17 de gener, a les 
18.00, a l’Oficina d’Afers Religiosos (carrer Comerç, 44).  

Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions… 
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Us agrairem que confirmeu l’assistència a través de l’adreça electrònica oar@bcn.cat, o bé 
del telèfon 932564342 facilitant les dades que es troben a continuació (l’aforament és 
limitat, màxim dues persones per entitat). 
  
Us adjuntem informació sobre  la sessió informativa que organitza Torre Jussana – Centre 
de Serveis a les Associacions el dia 12 de gener. 
  
Oficina d'Afers Religiosos 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 
Ajuntament de Barcelona   
 

PROGRAMACIÓ ACTIVITATS CONFER 

 
Aunque tenéis en la Programación de actividades de la CONFER, quiero recordaros 
algunos encuentros que pueden ser de vuestro interés, y por ello los hemos programado 
en días sucesivos en el mes de febrero 

 15 de febrero. Jornada sociosanitaria: “Cuidar y cuidarnos en la atención a nuestros 
enfermos y mayores”. Va destinado también 
a los religiosos encargados del cuidado de 
estos hermanos. 

 16 de febrero. Jornada para Superiores 
Mayores y Administradores. Con diversos 
temas: “Prevención y diligencia del Instituto 
en el cumplimiento de las normas. Código de 
conducta. Relaciones comunidad religiosa-
obra apostólica. Instituto religioso y fundación 
propia…” 

 17 de febrero. “El servicio de la autoridad en 
las nuevas estructuras”. Es una Jornada de 
reflexión y comunicación de experiencias, 
específica para Superiores Mayores y sus 
Consejos. 
 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 
Taller de Cal·ligrafia 
Divertimento amb cancelleresca 
dissabte 28 de gener de 2017 
 
www.benedictinessantperepuelles.cat 
 
 

VETLLA DE PREGÀRIA DAVANT EL CIE DE BARCELONA 

 
 La Fundació Migra Studium convoca una nova concentració davant les portes 

del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. 
Tindrà lloc el dissabte 14 de gener, a les 18:00h.  
 

 Amb aquesta acció es demana una vegada més el tancament definitiu del 
centre i s’expressa el suport als interns i les seves famílies.  

http://www.benedictinessantperepuelles.cat/
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 La iniciativa compta amb l’adhesió de Càritas de Barcelona, Justícia i Pau, les 
delegacions diocesanes de Pastoral Obrera i Social de l’Arquebisbat de 
Barcelona, Cristianisme i Justícia, la JOC Nacional i SED Catalunya.  

 Des de fa més de cinc anys, gairebé 
diàriament, caps de setmana inclosos, 
algun membre del grup de voluntaris de la 
Fundació Migra Studium s’acosta a la Zona 
Franca, creua el control policial i visita 
algun dels gairebé 200 interns que 
actualment es troben al CIE de Barcelona. 
No els poden oferir gran cosa, però sí una 
estona de conversa i acompanyament, de 
vegades ajut i assessorament, enmig d’una 
situació de gran tensió i desorientació. Els 
interns no entenen per què, sense haver 
comès cap delicte, se’ls té retinguts i 
privats de llibertat.  
Els voluntaris es troben amb menors, 
persones malaltes, interns que no 
coneixen l’idioma perquè han estat 
traslladats des de la mateixa frontera o de 
pasteres interceptades... mentre la policia, 
sovint amb falta de preparació i de 
recursos per afrontar aquestes situacions, 
es veu desbordada per la tensió.  
En els darrers mesos s’han produït al 
centre amotinaments, vagues de fam i 
episodis de violència. És una realitat que 
passa diàriament i no a quilòmetres de 

distància, sinó a la ciutat de Barcelona. És per això que el grup de voluntaris que visita el 
centre organitza des de fa uns anys, una vetlla de pregària, per donar a conèixer aquesta 
realitat. És un acte de solidaritat amb les persones internes i, alhora, un acte de denúncia 
d’una violència que deshumanitza a qui la pateix, i ens deshumanitza a tots i totes. Amb 
aquesta acció es demana pacíficament i fermament el tancament definitiu dels CIE.  
 
Vulneració de drets fonamentals  
Els CIE són centres de privació de llibertat on són internades persones que, en la majoria 
de casos, no han comès cap delicte. Les entitats que vetllen per la defensa dels drets de 
les persones internes han denunciat repetidament les precàries condicions que existeixen, 
amb necessitats bàsiques no cobertes, mancances en assistència legal i sanitària, així com 
dificultats per a comunicar-se amb la família. Les ONG consideren que es vulneren drets 
fonamentals i que la mateixa existència d'aquests centres atempta contra la dignitat de les 
persones.  
La Fundació Migra Studium és una de les entitats que integra el Servei Jesuïta a 
Migrants – Espanya (SJM). Les organitzacions que formen part d’aquesta xarxa treballen 
en l’acompanyament de persones internades als CIE d’arreu d’Espanya. La realitat que 
troben, fruit d’aquest contacte i experiència directa, la presenten en un informe anual, que 
constata i denuncia les vulneracions de drets que es produeixen en aquests centres.  
 
Vetlla de pregària: “CIE: Una violència que deshumanitza”  
Dissabte 14 de gener a les 18:00h  
Davant del CIE de Barcelona. Carrer E Zona Franca. Núm 40. 
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 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Comissió Interdiocesana d’Ecumenisme i de Relacions 
Interreligioses 

140 
Títol Reconciliem-nos. L’amor del Crist ens hi empeny  

(cf. 2Co 5,14-20) 
Setmana de pregària per la Unitat dels Cristians.  
18-25 de gener de 2017. 
Guions per a les celebracions eucarístiques o de la Paraula i 
per a la pregària comunitària i personal. 

Font  http://www.bisbatsantfeliu.cat/delegacions.php?id=77 

Data Gener de 2017 
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Bons propòsits i repàs de l’agenda amb l’entrada del nou any  

Amb aquest primer FECC Informa del nou any, us volem transmetre el nostre desig de Pau 
i Prosperitat. Com va dir el Papa a la Missa de Nadal, demanem la pau "per als pobles que 
pateixen per les ambicions econòmiques d'uns pocs i l'avarícia voraç del déu dels diners 
que porta a l'esclavitud" i "per als qui estan marcats pel malestar social i econòmic, i per 
als qui pateixen les conseqüències dels terratrèmols o altres catàstrofes naturals". Que tots 
plegats el sapiguem rebre amb renovada esperança.  

Coincidint també amb l’entrada de l’any, fem un cop d’ull a un calendari curull 
d’esdeveniments que ens concerneixen ben directament. En fer esment d’alguns, podrem 
observar que “debat” i “pacte” són dues paraules plenes de significat que es van reiterant 
en l’agenda.  

Comencem pels pressupostos de la Generalitat per al 2017. El calendari de la negociació 
dels comptes té les dates marcades. Un cop admesos a tràmit el passat 20 de desembre, 
entre el 16 i el 20 de gener es debatran en les respectives comissions sectorials. Especial 
interès suscitarà el de dimecres dia 18, en què es tractarà la despesa d’educació. Les 
mocions dels grups parlamentaris socialista, Catalunya Sí que es Pot i la CUP 
s’emmarquen entre l’extinció dels concerts per a les escoles d’educació diferenciada o la 
reducció de les escoles concertades fins a una situació de marginalitat o desaparició. 
Sembla indubtable que hem esdevingut un sever escull per a la negociació política. Però 
no es pot permetre que l’escola concertada es converteixi en una moneda de canvi per als 
comptes del país. Perquè, en el fons, no es discuteix un pressupost, sinó una manera de 
concebre la nostra societat. Pensant en clau de llibertat (a escollir, a decidir, a participar, a 
crear i dirigir escoles) confiem que la defensa del Servei d’Educació de Catalunya que es 
pugui fer des del Parlament i des del Govern permetrà resistir aquest debat pressupostari. 

Però el futur ens en pot dur 
d’altres, potser amb composicions 
parlamentàries i governs diferents 
i amb altres sensibilitats...  

Un altre repte es diu “Ara és 
Demà”, el debat sobre el futur de 
l’educació al nostre país. 
Coneixem les ponències 
elaborades i algunes conclusions. 
La seva reflexió i estudi aprofundit 
ens han fornit d’un argumentari 
per aportar. Entomem aquest 
desafiament tal com els seus 

propis promotors apunten i ho encarem pensant que es tracta d’un procés de gran 
singularitat que s'afronta sense limitacions ni autocensures d'ordre jurídic o estructural, amb 
la perspectiva d'un horitzó obert, des del present i amb una mirada posada en el futur, per 
abordar com hauria de ser l'educació al nostre país. En el si de la FECC s’ha creat una 
comissió de treball integrada per persones amb experiència i qualificació que abordarà els 
diferents aspectes amb un doble objectiu: preparar propostes per contribuir al debat i 
elaborar línies d’orientació i arguments per ajudar les escoles en aquesta finalitat. Esperem 
tenir ben aviat els primers resultats per compartir amb tots vosaltres.  

S’albira també el procés de preinscripció i matrícula en uns contextos demogràfic i 
econòmic encara precaris. I, amb la seva proximitat, comencen a remoure’s situacions que 
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l’any passat van representar un intensíssim debat mediàtic i jurídic i que ara recuperen 
vitalitat. Coincidència? Vista l’experiència, comencem a considerar que determinats 
interessos contraris al nostre sector tenen voluntat de mantenir viva la campanya de 
descrèdit. Respondrem amb la nostra noble i digna tasca, que ens fa ser valorats per qui 
confia en els nostres projectes. Ajudarem en la mesura del possible a fer palesa la nostra 
proposta activant per quart any la campanya Tria Escola, de la qual properament rebreu 
informació concreta. Relacionat amb aquesta campanya, el Síndic de Greuges ha convidat 
diverses institucions a participar en un debat que permeti definir conjuntament propostes al 
voltant de diferents àmbits d’actuació (procés d’admissió de l’alumnat, costos 
d’escolarització, equitat en els projectes educatius) per assolir, en darrer terme, un Pacte 
contra la segregació escolar. No és aquesta una proposta baladí. Hi haurà moltes coses a 
dir, a raonar i a considerar. Cosa diferent serà que els interlocutors escoltem, assimilem, 
assumim...  

Sembla intensificar-se el debat sobre la conciliació entre l’horari familiar i el laboral, objectiu 
que entenem ben comprensible i lloable. S’ha obert la participació de diferents àmbits per 
tal d’assolir un consens que condueixi a un acord social en forma de Pacte per a la Reforma 
Horària. No ens convenç que l’àmbit on existeixin més possibilitats d’iniciar-ne la 
implantació sigui l’escolar. Abans que modificar els horaris de presència dels alumnes a les 
escoles, els agents socials han de trobar consensos en altres àmbits que facilitin aquesta 
conciliació. Ja arribarà a l’escola, però esperem el moment oportú, no sigui cas que 
confonguem els autèntics objectius d’aquest necessari debat. 

Finalment, pensem en la negociació col·lectiva. Ja hem dit que és l’eina que ajuda a 
sostenir un context general de pau social i laboral, del qual estem prou necessitats. A 
l’esforç que fan les institucions representatives del sector s’ha de sumar l’actuació de 
l’Administració perquè, tot i no formar-ne part, el marc legal li ha conferit un rol de 
condicionant de la mateixa en ser la responsable de fixar els límits pressupostaris, sense 
obviar el mandat que li fa la Llei d’Educació de Catalunya. Novament el debat pressupostari 
serà crucial perquè l’Administració pugui oferir al sector els recursos necessaris per afrontar 
una negociació que resolgui d’una forma raonable i suficient els reptes laborals plantejats. 
Confiem que així sigui. 
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 La Companyia de Jesús és un orde religiós fundat al segle XVI per Sant Ignasi de Loiola. 
Són més de 16.000 jesuïtes que treballen en els 5 continents en la pastoral, l’educació i 
l’acció social. Recentment s’ha celebrat la Congregació General en què el veneçolà Arturo 
Sosa ha estat escollit nou superior general. “Signes dels temps” entrevista Llorenç Puig, 
delegat dels Jesuïtes de Catalunya. La conversa s’ha gravat a la capella de Sant Ignasi de 
la seu dels Jesuïtes de Catalunya a Barcelona. 

 
Data: 15 de gener de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 11,00 
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   GENER | 2017 
16 dl CEVRE - Formació inicial 

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

23 dl CEVRE - Formació inicial 

30 dl CEVRE - Formació inicial 

   FEBRER | 2017 
1 dc Reunió conjunta Conferència Episcopal Tarraconense – Junta Directiva de l’URC 

2 dj Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

6 dl CEVRE - Formació inicial 

9 dj URC - Junta directiva 

11 ds Jornada de Formació Permanent amb Carme Borbonès 

13 dl CEVRE - Formació inicial 

20 dl CEVRE - Formació inicial 

27 dl CEVRE - Formació inicial 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

Signes dels temps a TV3 : « La Companyia de Jesús » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 

mailto:sec.general@urc.cat
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