
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 26 de gener de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Festa de la Presentació del Senyor 

Testimonis de l’esperança i la joia 
Jornada Mundial de la Vida Consagrada 

2 de febrero de 2017 
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Arquebisbat de Tarragona:  
Diumenge 5 de febrer Celebrarem l'Eucaristia a les 11 h. a la catedral. Presidirà el Sr. Arquebisbe. 
Acabada la missa, compartirem un petit refrigeri al col·legi de la Companyia de Maria.(Lestonac). 
 
Bisbat de Tortosa:  
Dissabte, 4 de febrer a les 16:30 h. a les Teresianes (Jesús-Tortosa). Encontre, reflexió, pregària 
i vespres. Petit piscolabis per compartir. 
 
Bisbat de Lleida:  
El dissabte 4 de febrer de 2017 celebrarem la Jornada de la Vida Consagrada al Santuari del Sant 
Crist de Balaguer. Les monges clarisses ens acolliran i compartirem amb elles el que som i fem 
cadascú. Celebrarem l’Eucaristia, preparada per les monges. Després dinarem al Restaurant del 
Santuari. A la tarda visitarem l’església gòtica de Santa Maria. 
 
Bisbat d’Urgell: 
Cada comunitat d’acord amb el rector de la parròquia. 
 
Bisbat de Solsona: 
Dijous 2 de febrer 
Lloc: Església de la Companyia de Maria, de Solsona 
Activitat: -encontre inicial per compartir quelcom, a les 18h 
              -rés de vespres, a les 19h 
              -eucaristia, a les 19.30h, presidida pel Sr. bisbe.  
 
Diumenge 5 de febrer 
Lloc: Comunitat Vedruna, de Berga 
Hora: 17h 
Activitat: rés de vespres. Berenar compartit. 
 
Lloc: Santuari de Fàtima, de Tàrrega 
Hora: 17.30h 
Activitat: rés de vespres. Berenar compartit. 
 
Lloc: Convent Carmelites Descalces, de Mollerussa 
Hora: 17h 
Activitat: rés de vespres. Berenar compartit. 
 
Bisbat de Vic:  
Les quatre cases-mare de les congregacions ho celebraran a la seva seu i la resta faran també 
celebracions a les seves comunitats. 
 
Bisbat de Girona:  
El dia 2 de febrer, a les 7 de la tarda, eucaristia solemne a la parròquia del Mercadal, presidida pel 
Sr. Bisbe  
Dia 5 de febrer, celebració a les parròquies on hi ha comunitats religioses. 

Principals celebracions a les diòcesis catalanes 
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Arquebisbat de Barcelona:  
El dia 2 de febrer, Eucaristia a la Catedral, presidida per l’arquebisbe Mons. Joan Josep Omella, a 
les 7 de la tarda. 
 
Bisbat de Terrassa:  
El diumenge dia 29 de gener de 2017 al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès, tindrem la trobada 
anual de religiosos de la diòcesi amb el següent esquema: 
- 16.45h. Arribada i pregària inicial 
- 17.00h. Conferència del P. Lluís Victori, jesuita, Missioner de la Misericòrdia, sobre la carta 
apostòlica “Misericorida et misera” 
- 18.15h. Descans 
- 18.30h. Eucaristia presidida pel Sr. Bisbe 
- 19.30h. Refrigeri i comiat 
Dijous dia 2 de febrer Missa a la Catedral a les 20 h presidida pel Sr. Bisbe. 
 
Bisbat de Sant Feliu de Llobregat:  
El dijous 2 de febrer, eucaristia a les 7 de la tarda presidida per Mons. Agustí Cortés a la catedral 
de Sant Llorenç. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional 

El dia 1 de febrer, dimecres, la Conferència 
Episcopal Tarraconense celebrarà a Tiana 

amb la Junta directiva de l’URC la seva 
reunió conjunta de carácter biennal  
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 Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional. 
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connecta’t a la xarxa. Trobada de Pastoral Juvenil Vocacional. Els 

llenguatges i els canals de comunicació canvien, però el missatge de Jesús no canvia. Com 
transmetre i contagiar la fe.  
Amb la trobada "Connecta't a la xarxa" podrem trobar-nos amb experiències i persones que 
tenen en compte les xarxes socials, internet i les noves tecnologies com a vehicle per a 
comunicar el missatge cristià i la vocació als joves. 

 
Destinataris: persones dedicades a la coordinació, animació i acció pastoral. 

Programa de la trobada 

 9:30h Acollida 
 10h Pregària 
 10:30h Ponència i dinàmica Connecta't a la xarxa  

a càrrec de Nubar Hamparzoumian, sj 
 11:45h Descans 
 12:15h a 13:30h Taula rodona per conèixer bones pràctiques i diàleg, amb les 

persones que han portat les bones pràctiques i el ponent del matí. 

Data: 4 de febrer de 2017, dissabte 

Lloc: Escola Labouré (Elisabets, 8-10, 08001 – Barcelona),  
de les Filles de la Caritat. 
 

Mapa: cliqueu aquí 
 

 
Inscripcions: secretaria de l’URC 
1. Preferentment per correu electrònic: urc.info@gmail.com 

Cal indicar: nom i cognoms, congregació religiosa i tasca que s’hi realitza 
2. Per telèfon: 933 024 367  

Olga Mª Sánchez | dilluns a divendres: 09.30 – 13.30 

Participació gratuïta | Capacitat limitada 

mailto:urc.info@gmail.com
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Elisabets,+8,+08001+Barcelona/@41.3833703,2.1663135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f434d1796f:0x3a7a890cabc8ae42!8m2!3d41.3833703!4d2.1685022
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Elisabets,+8,+08001+Barcelona/@41.3833703,2.1663135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f434d1796f:0x3a7a890cabc8ae42!8m2!3d41.3833703!4d2.1685022
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Elisabets,+8,+08001+Barcelona/@41.3833703,2.1663135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f434d1796f:0x3a7a890cabc8ae42!8m2!3d41.3833703!4d2.1685022
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Elisabets,+8,+08001+Barcelona/@41.3833703,2.1663135,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f434d1796f:0x3a7a890cabc8ae42!8m2!3d41.3833703!4d2.1685022
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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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RELIGIÓ | EL PUNTAVUI | JOAN TRILLAS - SOLIUS - SANTA CRISTINA 

  
Ahir, es van commemorar els cinquanta anys de la fundació del monestir 
cistercenc de Solius 
 
Un ofici, amb més de 400 assistents, va reforçar els vincles de la comunitat amb el 
territori 

La celebració va tenir lloc a l'església de Sant Agnès, de la que es té constància des del 
1103, i que ahir es va veure desbordada per la gran afluència de gent Foto: JOAN 
SABATER. 

Una senzilla missa oficiada per Mauro Giuseppe Leopori, abat general de l'orde cistercenc 
des del 2010, a l'església de Santa Agnès, va servir per commemorar, just ahir va fer 
cinquanta anys, la fundació del monestir de Santa Maria de Solius , en unes 
dependències del bisbat que servien per fer retirs i com a casa de colònies. 

Ahir, però, el que es va celebrar va ser molt més que una acció de gràcies, perquè les més 
de 500 persones que s'hi van aplegar van ser tot un homenatge a aquesta comunitat, 
actualment formada per nou monjos, que ha fet del retir espiritual i monàstic una vida a la 
recerca de Déu.  

Una missa que va tenir la presència del bisbe de Girona, Francesc Pardo, i l'emèrit Carles 
Solé, a més del pare abat de Poblet, Octavi Vilà, entre altres personalitats, així com monges 
de Poblet i d'altres congregacions. 

El pare prior, Josep Peñarroya , va agrair a tots els presents el suport que els donaven en 
assistir a la celebració i va explicar que el monestir va sorgir de la necessitat que van tenir 
Edmon Maria Garreta, que va ser abat de Poblet –i primer prior de Solius–, Enric Benito, 
Jordi Gibert i Albert Fontanet de trobar aquest espai recollit que és Solius, una parròquia 
rural, per poder desplegar i fer realitat la seva il·lusió de recollir-se en un espai senzill. 

 

Multitudinària i sentida missa al monestir de Solius 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/60/alta/780_0008_5560908_e48a71a33fca91913572c620c65f84d5.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/60/alta/780_0008_5560908_e48a71a33fca91913572c620c65f84d5.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/60/alta/780_0008_5560908_e48a71a33fca91913572c620c65f84d5.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/60/alta/780_0008_5560908_e48a71a33fca91913572c620c65f84d5.jpg
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1038229-normal_defecte.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1038234-som-testimonis-del-que-es-transcendent.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1038236-normal_defecte.html?cca=1
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/55/60/alta/780_0008_5560908_e48a71a33fca91913572c620c65f84d5.jpg
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La ‘perla' de Solius 

L'abat general de l'orde cistercenc, Mauro-Giuseppe Leopori, va utilitzar la paràbola de la 
perla, una narració de l'evangeli segons Mateu (Mt, 13:45) –també en l'apòcrif de Tomàs–, 
per remarcar el compromís dels monjos i la necessitat d'una institució com el monestir en 
els temps actuals. 

La perla, que el mercader de la paràbola compra venent tot allò que té i que després enterra 
per amagar-la, seria una metàfora de la recerca de Déu: “El monestir seria com el camp 
que es compra on hi ha el tresor amagat de Déu, que és sempre cercat i trobat.” I, 
parafrasejant sant Benet, Leopori va destacar que aquest “demana com a qualitat essencial 
per a qualsevol candidat a la vida monàstica que cerqui Déu de veritat i que busqui sempre 
el tresor sobre el camp que és el monestir”. 

El monestir cistercenc de Santa Maria de Solius va ser fundat el dia 21 de gener del 1967, 
després del concili Vaticà II, per quatre monjos i forma part de la Congregació Cistercenca 
de la Corona d'Aragó (fundada l'any 1616), juntament amb l'abadia de Poblet i els monestirs 
femenins de Vallbona de les Monges i Valldonzella, a Barcelona. L'orde de Cister es va 
originar a partir del monestir de Cîteaux (1098), a la Borgonya, que té per fundadors els 
tres primers abats, sant Robert, també abat de Molesme, sant Alberic i sant Esteve Harding. 

LA FRASE 

El monestir és com el camp on hi ha amagat el tresor de Déu que sempre es busca i 
es troba 
Mauro-Giuseppe Leopori 
ABAT GENERAL DE L'ORDRE CISTERCENC 
 

 
Una celebració que va desbordar les previsions 

El temps no va acompanyar gens i el refrigeri es va haver de celebrar a l'interior. Preveient 
l'afluència de gent, es va habilitat una sala amb una pantalla de televisió per poder seguir 
la missa. 

Un tríptic ple d'història i una targeta gran com a record de l'acte 

Un tríptic ple d'història. Això és el que es va repartir a la sortida de la missa. Fotografies 
dels monjos fundadors, del monestir mateix, on s'aprecia de manera inequívoca el pas del 
temps i on pren encara més valor el testimoni de 50 anys al servei de la vida monàstica, 
però també al de la comunitat, amb l'hostatgeria, entre altres. La targeta deixava molt clara 
la llavor: “Que els monestirs siguin vivers d'edificació del poble cristià” (Vaticà II). 
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Una missa presidida per l´abat general de l´Orde Cistercenc va servir ahir per 
commemorar l´efemèride 

 
El Diari de Girona 22.01.2017  
 
Aquest dissabte va fer 50 anys de la fundació del monestir de Santa Maria de Solius i 
el centre de culte va fer una celebració per commemorar l´efemèride. Es va celebrar una 
missa al monestir que va presidir fra Mauro-Giuseppe Lepori, abat general de l´Orde 
Cistercenc. 
Va tenir lloc a les onze del matí i va comptar entre altres amb la presència del bisbe de 
Girona, Francesc Pardo, el director general d´Afers Religiosos de la Generalitat, Enric 
Vendrell –entre altres autoritats–, monjos de Poblet, monges de Vallbona i també 
nombrosos capellans. 
I és que la fundació del monestir de Santa Maria de Solius va néixer de quatre monjos de 
Poblet que van fundar-lo el 21 de gener del 1967. Es tracta d´una comunitat 
cistercenca que actualment compta amb nou membres. 
A banda de l´eucaristia, l´Arxiu Municipal de Sant Cristina ha publicat amb motiu de 
l´aniversari un quadern titulat Solius. El terme agrícola de Santa Cristina d´Aro que ahir es 
va poder adquirir. 
I la Plataforma Salvem Solius, per la seva banda, va fer una clavada de pancartes en 
protesta per la instal·lació d´una granja de pollastres en aquest veïnat de Santa Cristina 
d´Aro. L´acte es va fer també ahir coincidint amb el 50è aniversari de l´arribada dels 
monjos al monestir. La portaveu de la plataforma, Helena Bou, va dir que a l´església també 
li afecta el projecte i, d´aquesta manera, «els volen conscienciar» perquè els ajudin a aturar-
lo. Bou assegura que «el problema de contaminació seria important», a més d´un impacte 
ambiental «nefast» per a una vall que és un «referent en turisme de natura». 
Tot i que el projecte continua endavant, l´Ajuntament de Santa Cristina d´Aro ha demanat 
dos informes: un a l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) per valorar l´impacte sobre l´aqüífer 
i l´altre al Departament d´Agricultura per calibrar l´impacte mediambiental. La granja és un 
projecte de dos germans de la zona i preveu la instal·lació de tres naus de 104 metres de 
llarg per catorze d´ample i quatre i mig d´alçada, a banda de sis sitges. Tot plegat per acollir 
83.500 pollastres d´engreix. 
 

Missa pels 50 anys de la fundació de Solius 
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50è Aniversari de la Fundació del Monestir de Solius 
Festa de Santa Agnès, 21 gener 2017 

Lectures: Siràcida 51,1-12; 1 Corintis 1,26-31; Mateu 13,44-46 

 «Amb el Regne del cel passa com amb un tresor amagat en un camp. L’home que el troba 
el deixa amagat i, content de la troballa, se’n va a vendre tot el que té i compra aquell 
camp.» (Mt 13,44) Per què s’amaga un tresor? Certament, per protegir-lo i per no perdre’l. 
El propietari del tresor l’amaga perquè ningú no el trobi i el robi. És un tresor, quelcom molt 
valuós, i el qui el posseeix hi troba la seva joia, la seva seguretat, la seva esperança per al 
futur. Un tresor amagat és valuós perquè algú sap que el pot trobar, que el pot retrobar 
sempre per a gaudir-ne, per alegrar-se del seu valor.  

Aquí, però, Jesús parla d’un tresor del qual no coneixem el propietari. Qui ho sap, potser 
va morir abans de recuperar el tresor i deixar-lo als seus hereus. Notem també que el 
propietari del tresor i el propietari del camp no són la mateixa persona, altrament, de ben 
segur, no l’hauria pas venut a l’home que va trobar i amagar novament el tresor i anà per 
comprar-li el camp. El tresor de què ens parla Jesús és símbol del regne dels cels, i això 
vol dir sobretot que el qui va amagar el tresor en el camp és Aquell que està en els cels, és 
Déu, és el Pare nostre que està en el Cel. Déu ha posat quelcom de seu, quelcom d’Ell 
mateix en un camp que no posseeix directament, en un camp que els homes poden 
comprar i vendre entre ells. Déu ha amagat un tresor en allò que podem intercanviar entre 
nosaltres. Intercanviem camps, diner, treball, relacions, serveis, però també paraules, 
mirades, sentiments, i vet ací que al dessota de tots aquests «camps» Déu ha amagat un 
tresor inestimable, un tresor que val infinitament més que el camp, ho val tot, com la perla 
de la segona paràbola del nostre evangeli per la qual el comerciant no dubta ni un moment 
a vendre «tot el que tenia» per comprar-la. Per què Déu ha amagat quelcom de seu en el 
camp de la nostra humanitat? Per què no ha deixat el tresor a la vista de tothom, sobre el 

Solius: Homilia de Fr. Mauro-Giuseppe Lepori, Abat generalOCist 
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camp, per tal que tots el poguessin haver? Per què amagar-lo? Potser per a conservar-lo 
per a Ell mateix? Però, per quina raó hauria amagat en el món quelcom que estava en lloc 
segur en els Cels, allà on, diu encara Jesús, «res no s’arna ni es rovella, ni els lladres no 
hi entren a robar» (Mt 6,20)? 

Comprenem que Déu ha amagat el seu tresor en el 
nostre camp perquè el puguem trobar nosaltres; i 
l’ha amagat perquè és preciós i perquè el 
busquéssim. Déu ha volgut i vol que l’home cerqui 
el seu tresor i vol també que el trobi, i que, havent- 
ho trobat, el posseeixi, esdevingui propietat i fruïció 
de l’home. 

Comprenem alhora que no hi ha cap altra activitat 
més important per a nosaltres que la recerca 
d’aquest tresor amagat per Déu en el camp de la 
nostra humanitat, de la nostra vida. En realitat, Déu 
no ha amagat en la nostra humanitat només 
quelcom de seu: s’hi ha amagat Ell mateix. Déu s’ha 
amagat en la terra del camp de la humanitat, del 
camp del temps, del camp d’allò que els homes 
tenen, fan, viuen. El tresor del regne dels cels que 
el Pare ha amagat en la humanitat és el Fill encarnat 
per obra de l’Esperit Sant. I s’hi ha amagat fins al 
punt de deixar-se consumir per la terra com una 
llavor colgada que mor per donar molt de fruit (cf. Jo 

12,24). El camp de l’home esdevé camp de Déu; la creatura humana, en Maria, esdevé 
custodi del tresor del Do de Déu. I després de Maria, l’Església, els sants, els màrtirs com 
santa Agnès. Camps en els quals la nostra humanitat ha acollit el tresor amagat de la 
presència de Déu que salva el món. 

Un camp, per poder amagar un tresor, no cal que tingui valor en ell mateix. Cal només que 
sigui de terra, apte per a ser cavat, no ha de ser dur com una roca, ni massa cobert d’arbres, 
de cases o de monuments nobles. Cal que sigui solament humus, terra humil. 

El veritable problema de la humanitat és que molts s’acontenten dels tresors que 
produeixen o construeixen ells mateixos a la superfície del camp del món. El problema és 
que per al món, el tresor es troba a la superfície, és més, és la mateixa superfície, 
l’amplària, la quantitat de terra que es posseeix. El problema de l’home, de sempre i avui 
més que mai, és que no busca el tresor en profunditat, en la profunditat de la seva 
experiència humana, en la profunditat del seu cor. «Què en trauria l’home de guanyar tot 
el món si perdia la vida?» (Mt 16,26). De  què li serveix a l’home guanyar espais sempre 
més grans de possessió i de poder, de plaer i de vanitat, si no cava a fons al centre de la 
seva vida per trobar el tresor de Déu, el tresor que és Déu? Jesús ens fa comprendre que 
guanyar Déu equival a guanyar la pròpia vida, perquè la vida de l’home, la vida plena i 
eterna de l’home, és el trobament amb Déu: «Gloria Dei vivens homo, la glòria de Déu és 
l’home vivent» —escriu sant Ireneu de Lió—, i hi afegeix: «vita autem hominis visio Dei, 
però la vida de l’home és la visió de Déu» (Adversus haereses, IV). 

El gran tresor que en Jesucrist hi ha amagat en el camp del món és el trobament amb Déu, 
el Rostre de Déu que hem de trobar, la Paraula de Déu que hem d’escoltar, el Cor de Déu 
que hem d’estimar. I no hi pot haver amor més gran per a la humanitat que anunciar la 
troballa d’aquest tresor en el camp de la nostra vida. No hi ha amor més gran per a la 
humanitat que el d’ajudar-nos a cercar i trobar el tresor amagat en la nostra vida, en la 
realitat que vivim, també i molt més encara quan la realitat sembla lletja, fatigosa, hostil. 
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Aquesta és la gran i essencial vocació de qualsevol comunitat cristiana i especialment de 
qualsevol monestir. Un monestir, una comunitat monàstica, és un camp on el tresor amagat 
de Déu és sempre cercat i trobat. El monestir és el camp que es compra només perquè hi 
ha el tresor de Déu. 

Sant Benet demana com a qualitat essencial de qualsevol candidat a la vida monàstica que 
«cerqui Déu de veritat» (RB 58,7), això és, que busqui el tresor, que el vulgui cercar sempre, 
i que no vingui a viure sobre el camp del monestir per ferhi cap altra cosa que no sigui això. 
Ben cert, al monestir hem de fer de tot, hem de treballar, guanyar-nos la vida, servir els 
germans, el poble de Déu, els pobres. Però 
som monjos quan en tot això vivim només per 
aquest tresor amagat en tota realitat, vivim 
només per trobar i estimar Crist en totes les 
coses, Crist en tots. «Que no anteposin res 
absolutament al Crist», crida sant Benet cap 
al final de la Regla (RB 72,11). L’únic tresor 
dels monjos és Jesús mateix. Cercar Jesús, 
trovar Jesús, acollir Jesús, escoltar Jesús, 
servir Jesús, adorar sempre Jesús, en tota 
circumstància, en tota persona. 

Per això, sobre el camp del monestir no hi 
hauria de créixer res, no s’hi hauria de 
construir res que pugui distreure’ns de la 
recerca del tresor de Déu. Si sobre aquest 
camp hi construïm palaus, fàbriques, 
monuments, carreteres asfaltades, qualsevol 
cosa que recobreixi la terra humil que sempre 
podem excavar per trovar el tresor, ja no 
serem més monjos, ja no serem una 
comunitat monàstica. El monjo que ja no viu 
en el monestir només per cercar en 
profunditat el trobament amb Crist, ja no és 
monjo, ja no és fidel a la seva crida, al testimoniatge, al «martiri», que ha de donar a 
l’Església i al món. 

Per això no ens hauria de fer mai por de ser petits, de ser pobres, de ser un pobre camp, 
un camp de terra humil, que sembla poc fèrtil. Perquè, com ens diu sant Pau, «Déu, per 
destituir els qui són alguna cosa, ha escollit els qui no valen per a res»  (1 C 1,28). La 
fragilitat, paradoxalment, ens ajuda, perquè ens fa més atents i menys distrets respecte al 
tresor amagat en el nostre camp, ens fa més lliures per cercar-lo, i per mostrar a tothom 
que la joia de la nostra vida, de la nostra comunitat, la joia per a tots és el tresor i no cap 
altra cosa. 

Per consegüent, estimadíssims Germans de Solius, si hem d’alegrar-nos d’alguna cosa en 
aquest jubileu de cinquanta anys «de la compra del camp» del vostre monestir, és 
precisament d’això, perquè durant aquests cinquanta anys heu viscut pel tresor que hi ha 
amagat, l’heu cercat, l’heu trobat, l’heu guardat, l’heu compartit i ... continueu cercant-lo. El 
futur d’un monestir no és el camp, ans el tresor etern que s’hi guarda, i que mai no serà 
pres, perquè quan Déu es dóna, es dóna per sempre. 

Gràcies per la vostra fidelitat a cercar humilment Déu, preferint a tota altra cosa el tresor de 
la nostra vida, Jesucrist.  

Fr. Mauro-Giuseppe Lepori 
Abat General OCist 
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(Laura Mor –CR/Solius) El silenci i la quietud de la Vall de Solius es van trencar dissabte 
per l’anar i venir dels qui tantes vegades hi han buscat recer. Fins a cinc-centes 
persones van apropar-se al monestir de Santa Maria de Solius per acompanyar els 
religiosos d’aquesta comunitat cistercenca en la festa dels cinquanta anys de presència 
monàstica. Dins l’església parroquial de Santa Agnès no s’hi cabia: malgrat el dia plujós, 
hi havia molts vincles a celebrar. 

 “No ens hauria de fer mai por de ser petits, de ser pobres, de ser un pobre camp, un 
camp de terra humil, que sembla poc fèrtil”, va dir l’abat general de l’orde del 
cister, Mauro Giuseppe Leopori, que va presidir l’eucaristia i va pronunciar l’homilia en 
català. Leopori va fer un elogi a la fragilitat, i va demanar ser “humus”, viure la vida a 
fons, amb simplicitat i profunditat, amb l’exemple de la vida monacal: “Durant aquests 
cinquanta anys heu viscut pel tresor que hi ha amagat, l’heu trobat, l’heu guardat, l’heu 
compartit i continueu cercant-lo”. 

Radicals en la simplicitat 

L’abat general va subratllar la recerca exclusiva de Déu com a sentit de la vida 
monàstica. “Sobre el camp del monestir no hi hauria de créixer res, no s’hi hauria de 
construir res que pugui distreure’ns de la recerca del tresor de Déu” va dir Leopori. En 
la seva homilia no hi va faltar determinació en la defensa del paisatge i el territori, en un 
poble a tocar del paradigma turístic de la Costa Brava: “Si hi construïm palaus, 
fàbriques, monuments, carreteres asfaltades, ja no serem més monjos”. 

Leopori va agrair així la fidelitat i la presència d’aquesta comunitat monàstica, convençut 
que “no hi ha amor més gran per a la humanitat que el d’ajudar-nos a cercar i trobar el 
tresor amagat en la nostra vida, en la realitat que vivim, també i molt més encara quan 
la realitat sembla lletja, fatigosa, hostil”. 

L’abat general del cister, a Solius: “No ens hauria de fer por 

ser petits, ser pobres” 

http://perso.wanadoo.es/msolius/portada2.htm
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/homilia_50_anys_solius.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/homilia_50_anys_solius.pdf
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50 anys d’una “meravellosa aventura” 

El prior de Solius Josep Peñaroya també va parlar amb clau d’agraïment dels 50 anys 
de trajectòria monàstica. “El 21 de gener de 1967, quatre monjos del monestir de Poblet 
començaren aquesta meravellosa aventura”. Els quatre fundadors –l’aleshores l’abat de 
Poblet Edmon M. Garreta, acompanyat d’Enric Benito, Jordi Gibert i Albert 
Fontanet– “ho feien moguts per l’esperit renovador del recent Concili Vaticà II; hi venien 
més plens d’il·lusions que de certeses, però amb el desig de viure la vida monàstica 
amb més autenticitat”, va recordar 
Peñaroya. 

El prior va recuperar les paraules 
del bisbe Jaume Camprodon amb motiu 
del 25è aniversari: “Aquí hi trobeu la font de 
l’aigua per a l’esperit, més necessària que 
mai; perquè a fora poca gent té en compte 
la set de l’esperit. El tragí de la vida enrareix 
l’aire. Aquí es respira un ambient sa” deia 
Camprodon sobre Solius. 

Avui són nou els monjos que configuren 
aquesta comunitat: l'abat emèrit, Mon Garreta, el prior, Josep Peñaroya, el pare Jaume 
Gabarró, el pare Albert Fontanet, el pare Enric Benito, el germans Agustí 
Relats, Josep Maria Ferrer i Josep Farrer, i el més jove de la colla, Jòrdan Faugier. 
Durant la missa es va recordar el germà Gilbert Galceran, impulsor de la coneguda 
col·lecció de diorames del monestir. 

La família benedictina i la resta de convocats 

També es va fer extensiva la felicitació a la resta de comunitats cistercenques i 
benedictines de Catalunya: Entre el públic, hi havia la priora del monestir de 
Valldonzella, de Barcelona, Núria Illas, acompanyada de la seva comunitat; també les 
germanes Sara i Mercè de Vallbona de les Monges; i els monjos de Poblet, pel que fa 
al cister; i una bona representació de les comunitats benedictines de Montserrat, entre 
les quals, l'abadessa de Sant Benet, Maria del Mar Albajar. 

A la celebració hi van assistir també el director general d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell, qui va ser conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat 
(2003-2010), Joaquim Nadal, i delegat episcopal de Girona per a la Vida 
Consagrada, Ramon Alventosa. 

La missa la van concelebrar, entre d’altres, 
el bisbe de Girona Francesc Pardo, el 
bisbe emèrit Carles Soler, l’abat del 
monestir de Poblet, Octavi Vila, 
el procurador general de l'orde del 
cister, Lluc Torcal, el claretià i president de 
la Unió de Religiosos de Catalunya, Màxim 
Muñoz, i d’altres capellans propers, 
com Cinto Busquet, que és membre del 
moviment dels Focolars. 

 
Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-general-cister-solius-no-por-ser-
petits-pobres 

Fotos: Bisbat Girona 

http://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/salutacio_50_anys_solius.pdf
http://catalunyareligio.cat/ca/blog/memoria-del-vatica-ii
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/jaume-camprodon-com-papa-francesc
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/monjos-monges-benedictins-cistercencs-tanquen-any-misericordia
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/monjos-monges-benedictins-cistercencs-tanquen-any-misericordia
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/maria-del-mar-albajar-vaig-fer-tot-possible-no-ser
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-octavi-vila-recerca-deu-dura-tota-vida
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-octavi-vila-recerca-deu-dura-tota-vida
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/lluc-torcal-elegit-nou-procurador-general-lorde
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-general-cister-solius-no-por-ser-petits-pobres
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/abat-general-cister-solius-no-por-ser-petits-pobres
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA 51 JORNADA MUNDIAL 
DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

«No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5)  
Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos 

Gracias al desarrollo tecnológico, el acceso a los medios de comunicación es tal que 
muchísimos individuos tienen la posibilidad de compartir inmediatamente noticias y de 
difundirlas de manera capilar. Estas noticias pueden ser bonitas o feas, verdaderas o 
falsas. Nuestros padres en la fe ya hablaban de la mente humana como de una piedra de 
molino que, movida por el agua, no se puede detener. Sin embargo, quien se encarga del 
molino tiene la posibilidad de decidir si moler trigo o cizaña. La mente del hombre está 
siempre en acción y no puede dejar de 
«moler» lo que recibe, pero está en 
nosotros decidir qué material le 
ofrecemos. (cf. Casiano el 
Romano, Carta a Leoncio Igumeno). 

 Me gustaría con este mensaje llegar y 
animar a todos los que, tanto en el 
ámbito profesional como en el de las 
relaciones personales, «muelen» cada 
día mucha información para ofrecer un 
pan tierno y bueno a todos los que se 
alimentan de los frutos de su 
comunicación. Quisiera exhortar a 
todos a una comunicación constructiva 
que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que 
ayude a mirar la realidad con auténtica confianza. 

Creo que es necesario romper el círculo vicioso de la angustia y frenar la espiral del miedo, 
fruto de esa costumbre de centrarse en las «malas noticias» (guerras, terrorismo, 
escándalos y cualquier tipo de frustración en el acontecer humano). Ciertamente, no se 
trata de favorecer una desinformación en la que se ignore el drama del sufrimiento, ni de 
caer en un optimismo ingenuo que no se deja afectar por el escándalo del mal. Quisiera, 
por el contrario, que todos tratemos de superar ese sentimiento de disgusto y de 
resignación que con frecuencia se apodera de nosotros, arrojándonos en la apatía, 
generando miedos o dándonos la impresión de que no se puede frenar el mal. Además, en 
un sistema comunicativo donde reina la lógica según la cual para que una noticia sea buena 
ha de causar un impacto, y donde fácilmente se hace espectáculo del drama del dolor y del 
misterio del mal, se puede caer en la tentación de adormecer la propia conciencia o de caer 
en la desesperación. 

Por lo tanto, quisiera contribuir a la búsqueda de un estilo comunicativo abierto y creativo, 
que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, 
favoreciendo una actitud activa y responsable en las personas a las cuales va dirigida la 

51 Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 



  
 
 
 

    16 | 33 

 
 

noticia. Invito a todos a ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones 
marcadas por la lógica de la «buena noticia». 

La buena noticia 

La vida del hombre no es sólo una crónica aséptica de acontecimientos, sino que es 
historia, una historia que espera ser narrada mediante la elección de una clave 
interpretativa que sepa seleccionar y recoger los datos más importantes. La realidad, en sí 
misma, no tiene un significado unívoco. Todo depende de la mirada con la cual es percibida, 
del «cristal» con el que decidimos mirarla: cambiando las lentes, también la realidad se nos 
presenta distinta.  Entonces, ¿qué hacer para leer la realidad con «las lentes» adecuadas? 

Para los cristianos, las lentes que nos permiten descifrar la realidad no pueden ser otras 
que las de la buena noticia, partiendo de la «Buena Nueva» por excelencia: el «Evangelio 
de Jesucristo, Hijo de Dios» (Mc 1,1). Con estas palabras comienza el evangelista Marcos 
su narración, anunciando la «buena noticia» que se refiere a Jesús, pero más que una 
información sobre Jesús, se trata de la buena noticia que es Jesús mismo. En efecto, 
leyendo las páginas del Evangelio se descubre que el título de la obra corresponde a su 

contenido y, sobre todo, que ese 
contenido es la persona misma de 
Jesús. 

 Esta buena noticia, que es Jesús 
mismo, no es buena porque esté 
exenta de sufrimiento, sino porque 
contempla el sufrimiento en una 
perspectiva más amplia, como 
parte integrante de su amor por el 
Padre y por la humanidad. En 
Cristo, Dios se ha hecho solidario 

con cualquier situación humana, revelándonos que no estamos solos, porque tenemos un 
Padre que nunca olvida a sus hijos. «No temas, que yo estoy contigo» (Is 43,5): es la 
palabra consoladora de un Dios que se implica desde siempre en la historia de su pueblo. 
Con esta promesa: «estoy contigo», Dios asume, en su Hijo amado, toda nuestra debilidad 
hasta morir como nosotros. En Él también las tinieblas y la muerte se hacen lugar de 
comunión con la Luz y la Vida. Precisamente aquí, en el lugar donde la vida experimenta 
la amargura del fracaso, nace una esperanza al alcance de todos. Se trata de una 
esperanza que no defrauda ―porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones (cf. Rm 5,5)― y que hace que la vida nueva brote como la planta que crece de 
la semilla enterrada. Bajo esta luz, cada nuevo drama que sucede en la historia del mundo 
se convierte también en el escenario para una posible buena noticia, desde el momento en 
que el amor logra encontrar siempre el camino de la proximidad y suscita corazones 
capaces de conmoverse, rostros capaces de no desmoronarse, manos listas para construir. 

La confianza en la semilla del Reino 

Para iniciar a sus discípulos y a la multitud en esta mentalidad evangélica, y entregarles 
«las gafas» adecuadas con las que acercarse a la lógica del amor que muere y resucita, 
Jesús recurría a las parábolas, en las que el Reino de Dios se compara, a menudo, con la 
semilla que desata su fuerza vital justo cuando muere en la tierra (cf. Mc 4,1-34). Recurrir 
a imágenes y metáforas para comunicar la humilde potencia del Reino, no es un manera 
de restarle importancia y urgencia, sino una forma misericordiosa para dejar a quien 
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escucha el «espacio» de libertad para acogerla y referirla incluso a sí mismo. Además, es 
el camino privilegiado para expresar la inmensa dignidad del misterio pascual, dejando que 
sean las imágenes ―más que los conceptos― las que comuniquen la paradójica belleza 
de la vida nueva en Cristo, donde las hostilidades y la cruz no impiden, sino que cumplen 
la salvación de Dios, donde la debilidad es más fuerte que toda potencia humana, donde 
el fracaso puede ser el preludio del cumplimiento más grande de todas las cosas en el 
amor. En efecto, así es como madura y se profundiza la esperanza del Reino de Dios: 
«Como un hombre que echa el grano en la tierra; duerma o se levante, de noche o de día, 
el grano brota y crece» (Mc 4,26-27). 

El Reino de Dios está ya entre nosotros, como una semilla oculta a una mirada superficial 
y cuyo crecimiento tiene lugar en el silencio. 
Quien tiene los ojos límpidos por la gracia del 
Espíritu Santo lo ve brotar y no deja que la 
cizaña, que siempre está presente, le robe la 
alegría del Reino. 

Los horizontes del Espíritu    

 La esperanza fundada sobre la buena noticia 
que es Jesús nos hace elevar la mirada y nos 
impulsa a contemplarlo en el marco litúrgico de 
la fiesta de la Ascensión. Aunque parece que 
el Señor se aleja de nosotros, en realidad, se ensanchan los horizontes de la esperanza. 
En efecto, en Cristo, que eleva nuestra humanidad hasta el Cielo, cada hombre y cada 
mujer puede tener la plena libertad de «entrar en el santuario en virtud de la sangre de 
Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por él para nosotros, a través del velo, es 
decir, de su propia carne» (Hb 10,19-20). Por medio de «la fuerza del Espíritu Santo» 
podemos ser «testigos» y comunicadores de una humanidad nueva, redimida, «hasta los 
confines de la tierra» (cf. Hb 1,7-8). 

La confianza en la semilla del Reino de Dios y en la lógica de la Pascua configura también 
nuestra manera de comunicar. Esa confianza nos hace capaces de trabajar ―en las 
múltiples formas en que se lleva a cabo hoy la comunicación― con la convicción de que 
es posible descubrir e iluminar la buena noticia presente en la realidad de cada historia y 
en el rostro de cada persona. 

Quien se deja guiar con fe por el Espíritu Santo es capaz de discernir en cada 
acontecimiento lo que ocurre entre Dios y la humanidad, reconociendo cómo él mismo, en 
el escenario dramático de este mundo, está tejiendo la trama de una historia de salvación. 
El hilo con el que se teje esta historia sacra es la esperanza y su tejedor no es otro que el 
Espíritu Consolador. La esperanza es la más humilde de las virtudes, porque permanece 
escondida en los pliegues de la vida, pero es similar a la levadura que hace fermentar toda 
la masa. Nosotros la alimentamos leyendo de nuevo la Buena Nueva, ese Evangelio que 
ha sido muchas veces «reeditado» en las vidas de los santos, hombres y mujeres 
convertidos en iconos del amor de Dios. También hoy el Espíritu siembra en nosotros el 
deseo del Reino, a través de muchos «canales» vivientes, a través de las personas que se 
dejan conducir por la Buena Nueva en medio del drama de la historia, y son como faros en 
la oscuridad de este mundo, que iluminan el camino y abren nuevos senderos de confianza 
y esperanza. 

Francisco                                                                             Vaticano, 24 de enero de 2017 
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La vida religiosa, en molts països occidentals i en molts instituts, viu una davallada per 

manca de vocacions. Les residències de persones grans s’omplen al mateix temps que els 
seminaris estan gradualment més buits. No és una característica exclusiva seva. La 
societat viu un fenomen semblant de manera que la piràmide de població s’inverteix. 
Escassa natalitat davant d’un envelliment creixent. La vida religiosa no pot prescindir de 
l’òptica de la fe per entendre què passa. La 
narració de Jn 20,11-18 proporciona unes claus 
que poden il·luminar la situació actual. El procés 
de Maria Magdalena serveix de paradigma. 

Primer, la nostàlgia del passat. Maria és a 
la vora del sepulcre plorant. Viu amb dolor el dol 
de la mort de Jesús. Està desconcertada perquè 
busca un cadàver i troba un buit. Les llàgrimes 
reflecteixen nostàlgia d’una presència que s’ha tornat absència. Res no és com abans. La 
passió i mort han marcat un punt d’inflexió. La seva mirada està centrada en la tomba. No 
sap veure una altra cosa. La mort és l’únic horitzó. Està tan abstreta que, quan veu els 
àngels, no és capaç de preguntar-los on és Jesús. Només pot verbalitzar el seu sofriment, 
la desorientació, la pèrdua. Actitud molt autoreferencial. Quan algú es cargola de dolor, es 
contrau sobre ell mateix. 

Segon, la nova presència. Només quan Maria deixa 
de mirar la tomba, descobreix una persona que creu que 
és l’hortolà. Aquest li formula la mateixa pregunta que els 
àngels li havien expressat poc abans, però afegeix un 
nou contingut: «Qui busques?» Té davant seu el qui 
busca, però no el sap reconèixer. Encara mira una altra 
vegada cap a la tomba. Quan sent de boca de Jesús que 
la crida pel seu nom, es torna a girar i li respon: «Mestre.» 
Si tenim els ulls fixats en el passat, no som capaços de 
descobrir la novetat de Jesús ressuscitat. Cal saber llegir 

els nous signes amb una mirada nova. Podem estar davant del que volem i no saber-ho 
veure. Les llàgrimes poden impedir veure amb nitidesa la 
nova presència. 

Tercera, la nova missió. Maria repeteix els 
esquemes del passat. Vol retenir Jesús, parlar llargament 
amb ell però la resurrecció implica una manera de 
transformar les relacions. Es passa dels ulls de la carn a 
la mirada de la fe. És el temps d’una nova missió. No es 
tracta de repetir els ensenyaments de Jesús, com quan 
predicava pels pobles i es reunia amb els deixebles. Li 
confia una missió: anunciar als seus germans un missatge 
com a testimoni d’una experiència personal. No és temps per a tasques i activitats, sinó 
temps de missió en sortida cap als altres. No l’avala la seva formació acadèmica, sinó el 
seu testimoni. Parteix del que ha vist i sentit en relació amb Jesús ressuscitat. Llàgrimes 
enrere i ulls ben oberts. 

No deurà estar la vida religiosa cridada a experimentar la mateixa evolució que Maria 
Magdalena davant de la tomba de Jesús? Deixar la nostàlgia del passat, obrir-se a les 
noves presències i comprometre’s en la nova missió. 

Lluís Serra Llansana 

De la nostàlgia a la novetat 

Com valoro la situació 
actual? Tinc enyor del 

passat? 

Sé discernir els 
nous signes de la 

presencia de Déu? 
Quins són aquests 

signes? 

Quina és la meva, 
la nostra, missió 
actual? Es tracta 

de ser 
testimonis? Com? 
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Tertúlia sobre la pel·lícula Silencio de Martin Scorsese. La història, la novel·la i la 
pel·lícula 
Cristianisme i Justía 
Dijous 26 de gener de 2017 

 

 

Tertúlia sobre la pel·lícula Silencio de Martin Scorsese. La història, la 
novel·la i la pel·lícula 
Diàleg al voltant de la pel·lícula basada en la novel·la homònima de Shüsaku Endö que 
relata la persecució dels cristians al Japó al s. xvii, i considerada com una de les més 
importants del cinema espiritual recent. 
 
La inculturació de la fe, la persecució religiosa, el martiri, el silenci de Déu, el sentit 
transcendent de les imatges, l’evangeli dels senzills, la debilitat, el perdó i la fe seran alguns 
dels temes clau del debat. 
 
Hi participaran: 

 José Ignacio González Faus, jesuïta, teòleg i membre de CJ 
 Cinto Busquets, capellà compromès en el diàleg interreligiós 
 Peio Sánchez, especialista en relació entre cinema i teologia 

Modera: 

 Ramon Ollé, delegat dels mitjans de comunicació social, Arquebisbat Barcelona  

Data: Dijous 26 de gener de 2017 
Hora: 19h. 
Lloc: sala d'actes de Cristianisme i Justícia (Roger de Llúria 13, Bcn.) 

Entrada lliure 

Silencio de Martin Scorsese 
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(Glòria Barrete –CR) L'església de Santa Anna de Barcelona compleix una setmana com 
a hospital de campanya, com ells l'anomenen. El temple, obert com a mesura 
extraordinària per l'onada de fred dels darrers dies, engegava així un projecte més de 
fons, un projecte per fer una església de portes obertes, oferint-se com a lloc d'acollida 
i escolta. Però, què toca a partir d'ara? 

Dissabte van dormir seixanta sis persones, diumenge ho feien vuitanta tres i dilluns una 
cinquantena. "El nostre desig és que de cara al proper cap de setmana es vagin reduint 
les pernoctacions", afirmen des de la parròquia. Mantenen oberta l'església les vint-i-
quatre hores del dia per acollir la gent, per donar un cafè calent, oferir roba d'abric, 
productes de neteja o alimentació. En aquest moment són seixanta els voluntaris que 
estan a l'església de Santa Anna i per torns cobreixen les vint-i-quatre hores. 

 

Col·laboració entre Càritas i l'Ajuntament 

Càritas Diocesana de Barcelona ha engegat un dispositiu per fer el seguiment de les 
persones i per oferir a totes elles una alternativa per pernoctar. Han organitzat 
entrevistes personalitzades amb cada persona, i, amb coordinació amb l'Ajuntament de 
Barcelona, s'estan plantejant possibilitats per fer el seguiment. 

També dilluns la parròquia de Santa Anna es va reunir amb gent de la xarxa cristiana 
que treballa amb les persones sense llar. Hi eren la comunitat de Sant Egidi, les 
Germanetes de l'Anyell, Arrels, la fundació Maria Lluïsa de Marillac i Vincles, institucions 
que fan intervenció en la zona del centre de Barcelona. Càritas Barcelona és des del 
punt de vista social qui encapçala el seguiment. 

 

Un lloc permament d'acollida i escolta 

Des de la parròquia anuncien que han decidit mantenir l'església oberta les vint-i-quatre 
hores. "No és una cosa puntual per a nosaltres", remarquen, "és un lloc permanent 
d'acollida i escolta de les persones". No és un servei social, sinó un lloc d'Església, per 
ser escoltat, per prendre un cafè, o per fer suport personal. Ja tenen un equip de 

"Mantindrem Santa Anna oberta 24 hores com a lloc 
permanent d'acollida i escolta" 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/llits-lesglesia-combatre-fred
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/llits-lesglesia-combatre-fred
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persones que escolten i fan l'acompanyament. "No és un lloc per pernoctar", matisen, 
"però sí un lloc permanent d'acollida i escolta". 

Saben, però, que a Santa Anna ha vingut gent a dormir que rara vegada dorm en albergs 
i serveis d'aquest tipus. "La gent demana un tracte personal, i aquí l'han trobat". La llista 
de la gent que ha pernoctat compta amb nacionalitats de països diversos com Marroc, 
França, Palestina, Portugal, Romania, Puerto Rico, Argentina, Guinea, Senegal, 
Bulgària, Espanya, Bolívia, Cap Verd, Geòrgia, Cuba, Eslovènia, Armènia, Irlanda, 
Ucraïna, Polònia, Xile, Lituània, Estònia, o inclús Irak. 

 

Necessitat d'un alberg social al centre 

Càritas és l'encarregada de fer l'avaluació de les  diferents circumstàncies. Santa Anna 
ha rebut gent que ja està  a la xarxa de seguiment social i alguna persona sense papers. 
Cal veure en molts dels casos si hi ha problemes d'alcoholisme o de salut mental i anar 
fent un filtratge per fer el servei. "La nostra voluntat és que en menys d'un mes el que 
són pernoctacions ja no les facin a Santa Anna", expliquen des de la parròquia, "no 
deixarem mai fora cap persona però li donarem una altra alternativa". 

Arran de l'obertura de Santa Anna com a lloc per dormir durant l'onada de fred les 
entitats han detectat que quan hi ha un servei cèntric la gent de seguida s'apropa, 
"perquè anar a la Zona Franca no volen". Aquest tema s'està parlant a nivell 
d'administracions, "la col·laboració amb l'ajuntament és bona i estem col·laborant i 
rebent la seva col·laboració". 

Ara bé, què necessita la parròquia? "En aquest moment el més important són diners; la 
roba ens va bé quan són sacs de dormir, sobretot; els aliments és molt difícil perquè en 
aquest moment ja estem fent desviament cap el menjador de les germanes de Calcuta 
d'aliments peribles. Per això han habilitat el següent compte de la parròquia per rebre 
donacions: ES28 21003200 9522 0141 1632. 

 

http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/mantindrem-santa-anna-oberta-24-hores-
com-lloc 
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ADOLESCENTS, JOVES, RELIGIONS I TECNOLOGIA 

 
Ahir l’Observatori Blanquerna en col·laboració amb la 
Fundació Claret i Catalunya Religió va presentar a la Sala 
Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret, l’estudi “Adolescents, 
joves, religions i tecnologia“. 
Concretament es tracta de la publicació número 6 de l’edició 
de l’Observatori Blanquerna i inclou els resultats de la recerca 
d’Apps religioses, webs interactius i joves no metropolitans a 
Catalunya (ARWIJOC), que ha comptat amb la col·laboració 
de la Direcció General d’Afers Religiosos. 
La presentació va comptar amb la participació de Màxim 
Muñoz, President de la Fundació Claret, Míriam Díez, 
directora de l’Observatori Blanquerna, Alba Sabaté, membre 
de l’Observatori Blanquerna, Eloi Aran, arquitecte, creador del 
portal web “CatReligió a l’Aula” i col·laborador de Pregaria.cat, 
Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos, i Lluís 

Martínez Sistach, cardenal, arquebisbe emèrit de Barcelona. 
 
Per visualitzar el vídeo de la presentació podeu clicar aquest enllaç. 
 
 

 JA DISPONIBLE L’APP GRATUÏTA "PALABRA Y VIDA 2017" 

 
Agotadas las ediciones en 
papel -quizá queden en las 
librerías todavía algunos 
ejemplares-, tal y como viene 
siendo habitual, la editorial 
anuncia que la versión 
gratuita mobile del "Palabra y 
Vida 2017 ya está 

disponible para dispositivos móviles Android e IOs (Apple). 
Con este servicio, la editorial Publicaciones Claretianas quiere facilitar el cumplimiento 
del deseo del Papa Francisco de "llevar el Evangelio en el bolsillo" de todo aquel que 
quiera acercarse a la Palabra de Dios.  La aplicación supone, sin duda, un impulso de 
proyección internacional a la Nueva Evangelización a través de las nuevas tecnologías. 
El Papa Francisco ha recomendado en múltiples ocasiones que los creyentes lean todos 
los días un fragmento del Evangelio para dejar "que sea el mismo Jesús quien nos hable". 
Palabra y Vida, en su versión Mobile cumple sin duda esta función. 
La aplicación en español crece en número de descargas día a día y es totalmente 
gratuita, si bien pueden realizarse donaciones que ayuden a mantener vivo este proyecto 
evangelizador. La aplicación, realizada por los servivios de Internet de la Provincia 
Claretiana de Santiago, ocupa muy poca memoria en los dispositivos y una vez 
descargada no necesita conexión a la red para operar con ella. 
Cualquiera que tenga un dispositivo móvil con tecnología Android o IOS (Smartphones, 
tablets...) puede descargarse de forma directa y gratuita esta aplicación que, para este año, 
cuenta con los comentarios diarios al Evangelio realizados por el conocido escritor y 
sacerdote Pablo d'Ors. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, presentacions… 

http://claret.us9.list-manage.com/track/click?u=bab7602383753c1030f41d096&id=4e7d9cbcd2&e=86ae75cda8
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 LA COVA DE MANRESA 

 
Novament em plau assabentar-vos d’algunes de les properes activitats de la Cova de St. 
Ignasi.  
També us vull informar que ja està oberta la matrícula per als cursos internacionals (en 
castellà):  

 Quan anem arribant als 65, 70 anys... (24 set a 21 oct 2017) 
 Curs d’Immersió ignasiana (29 oct a 11 des 2017) [cliqueu per veure programa] 

Amb tot l’afecte, Lluís Magriñà, sj. 
 
1. CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA 
  

Crisis, malalties, pèrdues i desenganys, passats i presents, ens fan sentir molt 
vulnerables. La nostra autoestima, la vida espiritual i la relació amb els altres se'n 
ressenten. El passat no es pot canviar però sí viure'l diferent, i això és el què importa! 
Ens aproparem, amb molt de respecte, a les nostres ferides i experiències doloroses per 
transformar-les i aconseguir una mica més de llibertat i de confiança. Possibilitat 
d'entrevista personal. 

  10 (19h) - 12 (16h) febrer.  Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) 
 

  
2. TALLER SOBRE EL PERDÓ (EN CLAU D’EXERCICIS DE ST. 
IGNASI) 
  
Facilitar espai, temps, eines i pregària per a poder endinsar-nos en 
el procés del perdó... Seguint el procés dels EE, però seguint també 
el procés de les etapes del perdó. Fent experiència de silenci, amb 
textos de la Bíblia, que ajudin a fer el procés. Possibilitat 
d'entrevista personal  

  24 (18 h) a 26 (16 h) febrer.  Maite Valls, rjm 

 
  

3. QUARESMA EN CLAU D'HOSPITALITAT (RECÉS) 
 
Quan et vam veure foraster i et vam acollir? El cristià és cridat a estendre ponts saltant 
els límits del que és legal / il·legal, pur / impur, inclusió / exclusió. En aquest peregrinar 
se'ns presenten diversos interrogants i cruïlles: Quina és la meva família? Com ens 
ha creat Déu? Quan et vam veure foraster i et vam acollir? Amb qui comparteix la 
taula Jesús?  

  10 (19h) – 12 (18h) març. Alberto Ares, sj (Delegat del Sector Social del 
jesuïtes Espanya) 

 
  
4. RECÉS MULTIGENERACIONAL (PER A FAMÍLIES) 
  

L'Escola Ignasiana d'Espiritualitat (EIDES) ofereix un recés de cap de setmana de 
pregària i reflexió en clau ignasiana per a famílies, parelles amb/ó sense fills 
(adolescents, infants...) amb propostes de treball individualitzades i en grup, amb els 
Exercicis Espirituals com a rerefons.  

  Dues propostes: 25-26 març / 20-21 maig, Rafael Abós, Glòria Andrés i 
Jaume Casassas (EIDES)  

 

http://covamanresa.cat/docs/Cuando%20vamos%20llegando%20a%20los%2060....pdf
http://covamanresa.cat/docs/immersio_ignasiana_castella.pdf


  
 
 
 

    24 | 33 

 
 

5. QUINA POR, QUINA ANSIETAT! 
  

La por és una emoció bàsica que afecta a tota la persona: cos, ment, vida espiritual, 
relació amb els altres, feina... i l'ansietat n'és una de les seves manifestacions. Quan són 
elevades fan patir molt, molta gent les pateix. Lluitem contra la inseguretat i la por! 
Podem transformar-les i entendre-les! Podem estar millor! Serà un taller teòric i pràctic, 
respectuós amb tothom, i amb acompanyament si es vol.  

  31 (19h) març – 02 (16h)  abril. Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) 

 
  
6. TRIDUUM PASQUAL 

 
Oportunitat de viure la densitat de la Setmana Santa integrant pregària, silenci i 
celebració litúrgica, en el marc privilegiat de la Cova. 

  13 (17h) – 16 (10h) abril. Acompanyen: David Guindulain, sj i Carles Marcet, 
sj. 

  

 
Cova St. Ignasi – 08242 Manresa – 93 872 04 22 – info@covamanresa.cat – 

www.covamanresa.cat 

 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS RELIGIOSAS 
DON BOSCO — Barcelona 

 
CURSO DE FORMACIÓN CRISTIANA Y PASTORAL 

PARA EDUCADORES 
on-line 
 
Destinado a formar a agentes de pastoral y 
educadores de la fe en escuelas, parroquias, 
esplais y plataformas sociales: animadores de 
grupos de fe, catequistas, animadores 
pastorales... 
 
Curso 2016/17 – Segundo Semestre (febrero-
junio 2017): 
 
   
 

        — Introducción a la Pedagogía (4 ECTS) 
  — Introducción a la Psicología (4 ECTS) 
  — Introducción a la Teología (4 ECTS) 
  — Introducción a la Liturgia (4 ECTS) 
  * posibilidad de matriculación a asignaturas sueltas 
 
Matriculación: del 9 de enero al 3 de febrero de 2017: 
 

www.iscrdonbosco.org > cursos > curso de formación cristiana y pastoral 
rellenar el formulario on-line 

 

mailto:info@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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LICENCIA EN CIENCIAS RELIGIOSAS, especialidad PASTORAL 
on-line 

 
Destinado a formar académicamente a coordinadores y responsables de pastoral en 
escuelas, parroquias, residencias, hospitales y centros de salud, esplais y plataformas 
sociales. 
 
 Útil también para la formación permanente de agentes de pastoral (voluntarios, 
religiosos, profesionales…) que trabajan en dichos ambientes. 
 
Curso 2016/17 – Segundo Semestre (febrero-junio 2017): 
 
  — Seminario de Sagrada Escritura (4 ECTS) 
  — Pastoral Sacramental (4 ECTS) 
  — Liturgia II. Año cristiano y Liturgia de las Horas (4 ECTS) 
  — Didáctica específica de la Religión en ESO y Bachillerato (6 ECTS) 
  * posibilidad de matriculación a asignaturas sueltas 
 
Matriculación: del 9 de enero al 3 de febrero de 2017: 
 

www.iscrdonbosco.org > cursos > licencia en CC RR 
rellenar el PDF de inscripción y el de matriculación y mandar por correo 

 

 
 
 

934.291.802 
(lun a vier de 9:00 a 13:00 | mar a jue de 18:00 a 20:30) 

SALESIANOS MARTÍ-CODOLAR – Cardenal Vidal i Barraquer, 15 — 08035 
secretaria@iscrdonbosco.org 

www.iscrdonbosco.org 
 
 
 
 

III JORNADES DE VIDA RELIGIOSA 
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EXPOSICIÓ A LA PARRÒQUIA DE SANTA ANNA DE BARCELONA 
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MANIFEST 

 
Ens hem adherit al Manifest que proposeu diverses entitats solidàries amb les Refugiades 
i Refugiats, provinents de les guerres i de la fam i que son rebutjats a les fronteres d´Europa, 
com Comissió JPIC (Justícia, Pau i Integritat de la Creació) Germanetes de l´Assumpció 
Catalunya. 
A l´hora agrairíem que també féssiu menció de moltes altres Entitats i Col.lectius que 
treballen també fermament en solidaritat amb les famílies que cerquen refugi...i que estan 
obligades a malviure o inclús a morir a les fronteres tancades d´Europa. Creiem que donada 
la amplitud i gravetat d´aquesta realitat, es molt important sumar forces i teixir xarxes com 
més amples i sòlides possibles...Penso especialment en la Campanya en curs CASA 
NOSTRA CASA VOSTRA, i amb la Crida a unir-nos a nivell estatal a la "Marxa a la platja 
del Tarahal - Ceuta - el dia 4 de febrer de 2017". 

Rosa Maria Barber   
 
 

CASA D'ESPIRITUALITAT MARISTA DEL MONESTIR DE LES 
AVELLANES 

 
Curs: INTERIORITAT I CREIXEMENT PERSONAL A TRAVÉS DE L'ENNEAGRAMA 
"Avellanes DO" de la Casa d'Espiritualitat Marista del Monestir de les Avellanes  

DESCRIPCIÓ DEL CURS: 

La resposta a la pregunta: "Qui sóc jo" és de cabdal 
importància. Ens permet conèixer i desenvolupar talents i 
virtuts, desactivar bloquejos que ens paralitzen, resoldre 
insatisfaccions personals, construir una manera de viure 
més amorosa i lliure, millorar relacions personals i qualitat 
de vida. En resum, afavorir el nostre creixement 
personal. L'enneagrama, com a tipologia de la 
personalitat, és una eina que ens fa adonar del nostre ego 
i de les dificultats que ens genera per obrir-nos a un nou 
horitzó de llibertat. Psicologia i espiritualitat en diàleg 
creatiu al servei de la persona. Un cap de setmana intens 
orientat pel professor Lluís Serra. Una forma acutal de 
realitzar la màxima de Delfons: "Coneix-te a tu mateix". 

DATA: 17 al 19 de febrer de 2017. | DESCARREGUEU-
VOS EL PROGRAMA 

HORARIS: 
 Divendres 17 de febrer: Arribada, sopar a 2/4 de 9 i, posteriorment, inici del 

seminari) 
 Dissabte 18 de febrer: desenvolupament del curs. 
 Diumenge 19 de febrer: desenvolupament del curs, finalització després de dinar. 

COM INSCRIURE'S: 
 Pensió + Activitat: 98 € (iva inclòs) (taxa turística no inclosa, 0,50 € persona i nit) 
 Inscripció al telèfon 973 43 80 06 o bé a  avellanes@maristes.org  o via el formulari 

de contacte de la web. (Se sol·licita un avançament de 20 € per garantir 
l'assistència al curs. Data límit d'inscripció 12 de febrer de 2017) 

http://www.monestirdelesavellanes.com/images/stories/casa_espiritualitat/do/curs%20enneagrama%202017%20-%204a%20edici.pdf
http://www.monestirdelesavellanes.com/images/stories/casa_espiritualitat/do/curs%20enneagrama%202017%20-%204a%20edici.pdf
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy31617%20=%20'avellanes'%20+%20'@';%20addy31617%20=%20addy31617%20+%20'maristes'%20+%20'.'%20+%20'org';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy31617%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy31617%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eEsta%20direcci%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20esta%20protegida%20contra%20spambots.%20Es%20necesario%20activar%20Javascript%20para%20visualizarla%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'mailto:';%20var%20suffix%20=%20'';%20var%20attribs%20=%20'';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy31617%20=%20'avellanes'%20+%20'@';%20addy31617%20=%20addy31617%20+%20'maristes'%20+%20'.'%20+%20'org';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20addy31617%20+%20suffix%20+%20'/''%20+%20attribs%20+%20'%3e'%20);%20document.write(%20addy31617%20);%20document.write(%20'%3c//a%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=/'display:%20none;/'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3eEsta%20direcci%C3%B3n%20electr%C3%B3nica%20esta%20protegida%20contra%20spambots.%20Es%20necesario%20activar%20Javascript%20para%20visualizarla%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
http://www.monestirdelesavellanes.com/index.php/es/contacta
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MEDITAR AMB ELS CINC SENTITS 

 
Els sentits es treballen com a mitjà que ens 
ajudi a desbloquejar la nostra ment dels 
pensaments constants per tal de poder 
accedir a la profunditat de nosaltres 
mateixos i a la profunditat de l’inefable. 
 
Dissabte 18/2/17 · 10.30h-19.00h 
Anar cap a la consciència a través del tacte 
a càrrec de Mª Dolores Díaz de Miranda amb 
la col·laboració de Luís Mª Moreira, Rosa Duró 
i Carmen Hernández 
 
El taller combina temps de meditació en silenci amb exercicis d’experimentació tàctil, mirant 
de connectar-nos a la realitat a través dels sentits. 
 
Places limitades: 20 persones 
Matrícula: 38 € 
Dinar (opcional): 12 € 
Inscripció: www.culturabenedictines.es 
Monestir de Sant Pere de les Puel·les 
Adreça: c. Dolors Monserdà, 31 · 08918 Barcelona 
 

ORDO VIRTUTUM 
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 «COM APLICAR AMORIS LAETITIA» 

 
Des de l'Editorial Claret us informem de la darrera novetat que hem publicat del cardenal 
Lluís Martínez Sistach «Com aplicar Amoris laetitia» i «Cómo aplicar Amoris laetitia» 
  
L'obra 
  
Lluís Martínez Sistach reflexiona sobre l’exhortació apostòlica Amoris laetitia amb la 
finalitat de contribuir una mica a posar en relleu la riquesa del contingut amb què ens ha 
obsequiat el papa Francesc i el treball pastoral que ens ha deixat com a pastor de tota 
l’Església. 
 

L'autor Lluís Martínez Sistach  
 
 
Lluís Martínez Sistach va néixer a 
Barcelona el 1937. Va ser ordenat 
sacerdot el 1961. Va estudiar a la 
Pontifícia Università Lateranense 
de Roma, per la qual es va doctorar 
el 1967 en dret civil i canònic. El 
1987 va ser consagrat bisbe titular 
d’Algesires i auxiliar de Barcelona. 
El 1991 va ser nomenat bisbe de 
Tortosa i el 1997 el van traslladar a 
la seu metropolitana i prevalguda de 
Tarragona. El 2004 va ser nomenat 
Arquebisbe Metropolità de 
Barcelona. El 24 de novembre de 
2007 el papa Benet XVI ho va 
nomenar cardenal. El 2010 va rebre 
a Barcelona el Papa Benet XVI, que 
va visitar la ciutat per dedicar el 
Temple Expiatori de la Sagrada 
Família. El 2013 va participar al 
Conclave que va escollir el cardenal 
Jorge Mario Bergoglio com a Papa 
per succeir a Benet XVI. El papa 
Francesc, el 6 de novembre de 
2015, va fer efectiva la seva 
renúncia al capdavant de 
l’arquebisbe de Barcelona. 
  
Presentació de l'obra 
  
L'obra es presentarà el pròxim dimecres 1 de febrer a les 19h a la Sala PereCasaldàliga 
(c/ Roger de Llúria n.5 - 08010, Barcelona) 
 
A l'acte hi intervindran: 
- Ricard Costa-Jussà: Provincial dels Missioners Claretians de Catalunya 
- Manel Claret: Delegat de la Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona 
- Lluís Martínez Sistach: Cardenal, Arquebisbe Emèrit de l'Arquebisbat de Barcelona, i 
autor de l'obra  
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A última hora de la tarda d'aquest 
dilluns, el Papa Francesc ha 
nomenat prelat de l'Opus Dei 
Mons. Fernando Ocáriz Braña. El 
Sant Pare ha confirmat l'elecció 
realitzada el mateix dia al tercer 
congrés electiu de la prelatura. 
Mons. Fernando Ocáriz va néixer 
a París el 27 d'octubre de 1944, 
fill d'una família exiliada a França 
per la Guerra Civil (1936-1939). 
És el més jove de vuit germans. 

És llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona (1966) i en Teologia per 
la Universitat Pontifícia Lateranense (1969). Va obtenir el doctorat en Teologia el 1971 a la 
Universitat de Navarra. Aquest mateix any fou ordenat sacerdot. Durant els seus primers 
anys com a prevere es dedicà especialment a la pastoral juvenil i universitària. 
 
http://www.opusdei.cat/ca-es/article/fernando-ocariz-nou-prelat-opus-dei/ 

 

Servei de Documentació:  
« Entrevista exclusiva al papa Francisco » 

El papa Francesc nomena prelat de l'Opus Dei Mons. Fernando Ocáriz 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Procés de preinscripció i debat pressupostari  
El Departament d’Ensenyament ha confirmat que treballa amb la previsió de publicar la 
resolució que reguli el procés de preinscripció i matrícula a començament del proper mes 
de març. No es preveuen modificacions substancials respecte les anteriors edicions, tot 
recordant que no ha variat la norma bàsica (el Decret 75/2007).  
Ara és un bon moment per insistir en la importància de la participació activa en les 
comissions de garanties, tant per part dels representants de la titularitat, com dels pares i 
mares. L’admissió d’alumnes té una especial rellevància per la situació general del sector, 
accentuada per la crisi demogràfica i econòmica, que han revifat el debat 
pública/concertada, en ocasions punyent i feridor. Ens cal ser presents en aquestes 
comissions i tenir informació de primera mà de com es va desenvolupant el procés. 
Recordem també la importància que el representant de la titularitat dels centres concertats 
conegui la situació de les escoles cristianes de la zona que és competència de cada 
comissió. És rellevant que entre les escoles es propiciïn els contactes previs a les reunions 
d’aquests òrgans, per tal de coordinar al màxim les intervencions. En moments com 
aquests, la solidaritat i la millor harmonització de les actuacions en seran sens dubte 
beneficioses.  
I, mentrestant, la tramitació dels pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017 continua 
el seu camí. Dimecres passat, 18 de gener, es va celebrar la sessió específica de la 
Comissió d’Ensenyament, que tenia per objecte la substanciació de la partida de la llei 
pressupostària corresponent a aquest Departament, i en concret les esmenes a la totalitat 
presentades per diversos grups parlamentaris, sessió que finalitzà amb la votació 
d’aquestes esmenes, que foren íntegrament rebutjades amb els vots a favor de JuntsxSi i 
la CUP.  
En aquell debat es van plantejar a la Consellera d’Ensenyament una sèrie de preguntes 
molt relacionada amb els concerts educatius. De manera molt concreta, i sempre amb 
l’horitzó de l’any 2017, se li va inquirir que, si tant les famílies que duen els seus fills a 
escoles concertades com les que les duen a escoles diferenciades concertades, havien 
d’estar preocupades. Igualment, se li va demanar que respongués si es perdrà, dificultarà, 
reduirà o retardarà el pagament 
d’algun concert. La resposta de la 
Consellera va ser clara i precisa: la 
Llei d’Educació de Catalunya, essent 
com és, resta conseqüentment 
reflectida en els pressupostos.  
Sempre hem sostingut que, malgrat 
les dificultats, confiem que serà la 
defensa de la LEC i del Servei 
d’Educació de Catalunya que es 
pugui fer des del Parament i des del 
Govern, en especial per part dels 
responsables del Departament 
d’Ensenyament, la que permetrà 
superar aquest debat pressupostari. 
Un exemple d’aquesta defensa es va 
fer palès en la compareixença de la 
Consellera davant la Comissió, perquè va reiterar sense embuts que la LEC és la referència 
d’actuació de la Conselleria. Una intervenció que, en el context de la legítima inquietud del 
sector, hem d’agrair i sustentar.  

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 626 | 23.01.2017 



  
 
 
 

    32 | 33 

 
 

Comissió de treball “Ara és Demà”  
Divendres passat va tenir lloc la primera reunió de la comissió de treball de la FECC del 
projecte Ara és demà, que impulsa el Consell Escolar de Catalunya.  
A la comissió s'ha incorporat Víctor Neila, director de l'escola de La Salle Torreforta, a qui 
agraïm –tal com ho vàrem fer a la resta de components-, la seva disponibilitat i implicació 
en el projecte.  
Va ser una trobada amb un ordre del dia ben substancial on, entre d’altres qüestions, 
s’entrà en matèria en els documents, fitxes i diversos elements per facilitar el diàleg i la 
comunicació a les escoles per la via de titulars i directors.  

Serà molt important que el col·lectiu pugui manifestar el seu punt de vista sobre els temes 
plantejats en el projecte. Per això caldrà que les diferents institucions impulsin el debat per 
part de la comunitat educativa a les respectives escoles. Si l'Escola Cristiana de Catalunya 
no hi fes cap aportació, no només s’hauria perdut una excel·lent oportunitat de participació, 
sinó que l'educació del país es podria configurar sense nosaltres. I això no ens ho podem 
permetre. Properament rebreu documentació per impulsar aquest debat, elaborat i posat a 
la vostra disposició des de la comissió de treball. 

 
 
 

 

 
 
La Basílica de la Sagrada Família va rebre 4,5 milions de visitants durant el 2016, una xifra 
rècord que la consolida com el monument més visitat de l'Estat Espanyol. Aquest temple 
catòlic és l’obra mestra d’Antoni Gaudí i ha esdevingut un símbol de Barcelona al món. Ara 
ha iniciat la construcció de les sis torres centrals i l’any 2026 es convertirà en l’edifici més 
alt de la ciutat. “Signes dels temps” entrevista Esteve Camps, president delegat de la Junta 
Constructora de la Sagrada Família. La conversa s’ha gravat a la sagristia de ponent del 
temple. 

Data: 29 de gener de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10.50  
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 
 

Signes dels temps a TV3 : « Basílica de la Sagrada Família » 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
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   GENER | 2017 
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 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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