
  
 

 
 

 

 
 

 

 

Barcelona, 23 de març de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

L’assemblea general reflexiona en profunditat 

Rosa Masferrer, reelegida com a vicepresidenta de l’URC 
Josep M. Rambla: consideracions sobre el DAFO a l’assemblea plenària 
Fundació de l’Escola Cristiana informa: “I també s’ha “estrenat” una altra campanya...” 
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ASSEMBLEA GENERAL ● URC 
Unió de Religiosos de Catalunya 
Pl. d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat  

 
 

Reunió 76 

Data 16 de març de 2017, dijous 

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

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

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

Ordre del dia 9.15 
9.30 

 
10.20 

 
 
 
 
 
 
 

11.00 
 
 

 
 

12.00 
12.30 

 
13.30 

 
 
 

14.15 
 
 

14.30 

Acollida i lliurament del material – Vestíbul de l’accés principal 
Eucaristia presidida per Mons. Romà Casanova – Capella central 
Assemblea general – Sala Sant Jordi  
1. Obertura de l’assemblea. P. Màxim Muñoz Duran, president 
ASPECTES ESTATUTARIS 
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la darrera Assemblea 
3.        Presentació i aprovació, si escau, de la memòria 2016 
4.        Presentació i aprovació, si escau, del balanç de l’any 2016 
5. Ratificació, si escau, del pressupost de l’any 2017 
6.        Eleccions de la vicepresidenta i, si és cas, d’una vocal femenina 
PRIMER MOMENT 
7. Tema de reflexió, estudi i debat:  
            Consideracions sobre el DAFO "Anàlisi de la situació actual de la vida 

religiosa en el context de l’Església i la societat de Catalunya", elaborat per 
la Junta directiva 

            a càrrec del P. Josep M. Rambla, sj  
            Exposició i diàleg. 
Descans  
8.        Treball en grups: Línies d’acció, criteris i orientacions d’animació i govern 
SEGON MOMENT 
9.        Comunicacions: 

a. Document: “El fet religiós en la Catalunya del futur”. Eduard Ibáñez 
b. Projecte audiovisual: “Animaset Media Comunicació S.L.”. Jordi Roigé 
c. Refugiats i immigrants: “Casa nostra és casa vostra”. Salvador Busquets 

10. Informacions diverses.  
11 Torn obert de paraula 
12. Cloenda de l’assemblea  
Dinar de germanor al restaurant Flamant. 

  

Aplegats entorn de la taula eucarística 
 

El Seminari Conciliar de Barcelona, una vegada més, ha acollit l’assemblea general de 
l’URC. A la capella central s’ha celebrat l’eucaristía, presidida pel P, Màxim Muñoz, cmf, 
president de l’URC. Els cants penitencials de quaresma han ressonat per les bòvedes i 
han emmarcat l’escolta de la Paraula de Déu.  
El profeta Jeremies ha recordat: “No hi ha res tan tortuós i tan malalt com el nostre cor. 
¿Qui el pot conèixer a fons? Jo, el Senyor, examino l’interior dels homes per donar a 
cadascú segons el seu comportament, segons el fruit de les seves obres”. 
La paràbola de home ric i Llàtzer, relatada per l’evangelista Lluc: “«Hi havia un home ric 
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que anava vestit de porpra i de lli finíssim i cada dia celebrava festes esplèndides. Un 
pobre que es deia Llàtzer s’estava estirat vora el seu portal amb tot el cos nafrat, esperant 
satisfer la seva fam amb les engrunes que queien de la taula del ric.” Ha servit perquè a 
l’homilia el celebrant parlès de la insensibilitat, de la interpretació de la realitat, de si l’estil 
de vida del ric no permet arribar a la gent necessitada, de les benaurances i les 
malaurances, de la necessitat de convertir-nos a la sensibilitat i a la interpretació del cor 
de Jesús. 
 

  
 
Tot seguit, una vegada acabada l’eucaristia, els participantes s’han traslladat a l’Aula 
Sant Jordi, on s’ha desenvolupat el programa de l’assemblea. 
 

  
 

Paraules introductòries • P. Màxim Muñoz, president 
 

Benvolguts germans i germanes, superiors i superiores majors, delegats. 
Benvinguts a questa 76a Assemblea General de la nostra Unió de Religiosos de 
Catalunya. 
 
Saludo muy afectuosamente a la Hna. Mª Victoria González de Castejón, religiosa del 
Sagrado Corazón, familiarmente conocida como Toya, responsable en CONFER de las 
Conferencias Regionales y Diocesanas. Antes de este servicio había sido durante años 
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Secretaria General de la Unión Internacional de Superioras Generales. Te agradecemos 
tu presencia entre nosotros, que nos hace sentir en comunión con los religiosos y 
religiosas de España y también te agradecemos tu servicio de animación. Deseamos que 
te sientas bien entre nosotros y que transmitas nuestro saludo a Mariña Ríos, Presidenta 
de la CONFER, Jesus Miguel Zamora, vicepresidente y a todos los que de la sede de 
Madrid trabajáis por la vida religiosa en una gran diversidad de áreas y Servicios. 
 
Trobada de la Junta Directiva de l’URC amb els Bisbes de la CET 
Vull començar fent referència a la trobada que vam tenir el darrer 1 de febrer la Junta 
directiva de l’URC amb els Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense. És una 

trobada que en principi tenim cada dos anys i ens ajuda a compartir i reflexionar amb els 
nostres pastors sobre la realitat de la Vida Religiosa a Catalunya. 
Enguany en comptes d’un tema concret, vam acordar de fer-ho a partir del que 
s’anomena un DAFO de la vida religiosa a Catalunya en el context de la nostra Església 
i societat. La Junta directiva en una de les seves sessions vam dedicar una estona llarga 
a compartir el que percebíem com les nostres principals debilitats, amenaces, fortaleses 
i oportunitats. 
En la reunió amb els Bisbes, cada membre de la junta va presentar i comentar breument 
el document que després us passarem, perquè també serà objecte de reflexió en 
l’Assemblea d’avui. El diàleg que seguí fou ampli i enriquidor, fet en un clima de confiança 
i fraternitat. Hi participaren tots els Bisbes assistents així com tots els membres de la 
Junta directiva. 
Els bisbes, d’alguna manera, s’han vist força reflectits en el DAFO ja que les 
problemàtiques presentades són sovint més generals i abracen nombrosos col·lectius. 
Com algú va dir, les febleses i fortaleses de la Vida Religiosa són les febleses i fortaleses 
de les mateixes diòcesis. Sentim especialment la feblesa que suposa la reducció del 
nombre de vocacions i compatim el dolor i que comporta el tancament de comunitats 
religioses als diversos bisbats. Certament és una pobresa per a l’Església i per a la 
societat. En plantegem com fer front a la potser excessiva concentració a Barcelona i 
àrea metropolitana. 
En aquesta situació, vam veure la necessitat d’un bon exercici de discerniment per 
prioritzar i reorientar les presències i sobretot de sumar esforços entre les Congregacions 



  
 
 
 
 

    5 | 53 

 
 
 

i els Bisbats i entre les congregacions mateixes, sempre a partir del carisma propi de 
cada institut. Es va fer referència a experiències positives en diversos camps com la 
pastoral de la salut, l’educació, la pobresa i exclusió, la PJV.  
Ens demanen als religiosos i religioses que siguem sobretot testimonis de l’Absolut i 
testimonis de fraternitat i comunió, especialment a través de la nostra vida comunitària, 
que estiguem a prop de la gent, especialment dels pobres i siguem motors 
d’evangelització. La presència a les perifèries és quelcom que podem seguir aportant en 
aquesta Església en sortida que demana el Papa Francesc. 
També es destacà l’important treball que estem duent a terme amb els laics. Per part 
nostra, vam agrair l’acompanyament i seguiment que es fa de la vida religiosa a cada 
Bisbat. 
Vam valorar molt positivament el tenir de tant en tant moments de trobada i reflexió 
compartida com aquell. En aquest sentit, vam recordar la trobada que, durant l’Any de la 
Vida Consagrada, vam celebrar els Superiors i Superiores Majors amb tots els Bisbes de 
la Conferència Tarraconense, i per la nostra part vam demanar de repetir-la en el moment 
que es consideri oportú. Tal com es va deixar constància en la nota de premsa publicada 
sobre aquella trobada, “s’ha posat en relleu el bon clima de col·laboració i confiança que 
hi ha entre els membres de la Vida Consagrada i les diòcesis”. 
 
Continua el drama dels refugiats 

Pel que fa al context soci-polític actual, hem de continuar denunciant el drama enorme 
que segueixen vivint els refugiats i els emigrants, particularment durant l’hivern. No paren 
d’arribar-nos imatges i testimonis esfereïdors de les seves indignes condicions de vida, 
que s’agreugen amb l’activitat de diverses màfies. La incomprensible manca de resposta 
dels governs europeus, contrasta amb la impressionant reacció solidària de la ciutadania, 
amb campanyes de suport massiu com ara la de “casa nostra és casa vostra”. Més enllà 
de campanyes, a vegades utilitzades políticament per a altres interessos, es continuen 
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desplegant una gran quantitat d’ajudes i suport als refugiats a diversos nivells, tot sovint 
realitzat de forma anònima i discreta, però que està suposant per moltes persones i 
organitzacions, una gran dosi de sacrifici i generositat, fins al risc de la vida, tant als 
camps de refugiats, al lloc del conflicte o en els nostres països d’Europa. És una bell 
testimoni de col·laboració entre una gran quantitat d’organitzacions humanitàries i 
eclesials, entre les quals hi ha una significativa presència de religiosos i religioses, i 
també de laics vinculats a nosaltres. Haurem de continuar denunciant i fent el que estigui 
a les nostres mans per fer front a aquest drama. 

Augment del laïcisme 
Voldria referir-me a un altre aspecte de la realitat sòcio-política que resulta cada cop més 
preocupant, i és el laïcisme que va en augment i que podem observar en determinades 
iniciatives polítiques o cíviques amb motiu de l’escola concertada, la missa a la televisió 
pública, les tradicions o festes d’origen religiós, l’assistència a actes religiosos en les 
festes patronals, l’assignació fiscal a l’Església en la declaració de la renda, l’exempció 
d’impostos, els carrers amb nom de sants, el silenci sistemàtic de la dimensió religiosa 
en els mitjans de comunicació, així com d’iniciatives objectivament importants realitzades 
per entitats religioses. Veiem una tendència a negar l’ús de l’espai públic a 
manifestacions o iniciatives provinents dels grups religiosos, especialment del 
catolicisme, perquè la creença és una cosa privada que no és compartida per tota la 
societat. 
Podem dir que, en general, l’acció social de l’Església és força acceptada i fins 
reconeguda, però tot sovint se silencia públicament la identitat cristiana de les institucions 
que la porten a terme o la decisiva motivació religiosa que la sustenta. D’altra banda per 
a determinats grups polítics aquesta tasca, que consideren avui per avui convenient o 
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fins necessària, perquè altrament no es podria donar resposta a la situació de tanta gent 
que s’ho passa malament, ha d’anar essent assumida per l’administració pública. Se la 
considera una tasca de suplència o subsidiària, també en l’àmbit escolar o sòcio-sanitari. 
Al darrera s’amaga una visió molt estatalista de la societat, que no compta amb la 
necessària iniciativa del teixit social. Pocs polítics s’atreveixen a confessar l’enorme 
tasca que està fent l’Església en aquests i altres àmbits, i no diguem ja la força 
inspiradora del cristianisme en serveis importants a la societat. Només per a mitjans de 
comunicació cristians alguns ho fan, com per exemple darrerament el president del Banc 
dels Aliments Eduard Arruga, que reconeixia: "Dues terceres parts de les entitats que 
distribueixen els nostres productes procedeixen del món catòlic". O bé Àngel Miret, 
coordinador del Comitè d'acollida per als refugiats que va afirmar "L'actuació de les 
comunitats cristianes a Catalunya ha estat fonamental en l'articulació de l'acollida als 
refugiats". 
 
Aquest augment del laïcisme ens preocupa i ens fa pensar, ens interpel·la. Però és en 
aquest context que hem de viure la nostra fe i donar-ne testimoni. Certament nosaltres 
seguim a Algú que ens va dir “que la vostra mà dreta no sàpiga el que fa la dreta”, i la 
nostra finalitat no és (no hauria de ser) ser admirats per la gent. També és veritat que, 
sobretot per a certes persones, l’Església continua essent i pel que sembla ho serà 
eternament l’aliada franquisme i de les classes més poderoses. Sempre hem de fer 
autocrítica, i mai hem de demanar privilegis. Però creiem que val la pena treballar per 
superar postures sectàries respecte del fet religiós, especialment el catòlic, promoure 
una societat oberta i respectuosa en la seva pluralitat de sensibilitats i creences, regida 
per administracions públiques aconfessionals, però defensores del dret fonamental de la 
llibertat religiosa en les seves diverses dimensions, pública i privada, que valorin 
positivament el fet religiós i col·laborin amb les institucions religioses en el que redunda 
en el bé comú de la societat. En aquesta línia un grup ampli de catòlics i també grups de 
diverses religions van promoure el document “El fet religiós en la Catalunya del futur”, 
que després ens presentaran. La junta directiva de l’URC va considerar convenient 
d’adherir-se a aquesta iniciativa i dos religiosos participaren en l’acte de presentació del 
document al Parlament de Catalunya: el P. Hilari Ragué i la Gna Esperança Atarés. 
 
Document de CIVCSVA “A vi nou, bots nous” 
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Passant ja a temes més interns, voldria fer referència al darrer document de la 
Congregació per als Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica titulat 
“A vi nou, bots nous” fruit de les sessions que la plenària del dicasteri va tenir entre el 27 
i el 30 de novembre de 2014. A partir d’una avaluació del camí de renovació conciliar 
recorregut, s’ofereixen valuoses reflexions i orientacions en alguns temes que consideren 
especialment  com ara: els abandons de la vida religiosa, la interculturalitat, la formació 
inicial i permanent, la revalorització del paper de la dona a la societat i a l’Església, la 
reciprocitat home-dona, el ministeri de l’autoritat, la comunió de béns. Esperem publicar 
aquest document en català en la col·lecció “URC”. 
 
El Sínode sobre “els joves, la fe i el discerniment vocacional”. 

Vull fer referència també a un esdeveniment eclesial en el que val la pena que ens 
impliquem a fons com a vida religiosa. Es tracta del sínode de Bisbes convocat pel Papa 
Francesc per al 2018 sobre el tema “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”. El Papa 
ja va enviar un suggeridor missatge als joves i tenim a disposició fa temps el document 
preparatori. Se’ns ofereix una magnífica possibilitat de col·laborar en aquest gran 
discerniment eclesial sobre un dels reptes més importants que tenim plantejats com a 
Església: la transmissió de la fe a les joves generacions, i la resposta vocacional. Hem 
de mirar de fer-ho a diversos nivells: la pròpia congregació, les plataformes 
intercongregacionals com l’URC i la CONFER, l’Església diocesana. En concret com a 
URC estudiarem com ho podem impulsar a través de la Vocalia de PJV. Ja us n’anirem 
informant. 
 
Algunes iniciatives importants del Pla triennal 
Passo ara a referir-me a algunes iniciatives importants que la Junta Directiva volem tirar 
endavant en compliment dels objectius del Pla triennal. 
La primera, que és doble, té a veure amb els nombrosos processos de reestructuració 
d’organismes que estem vivint a un nombre important de congregacions. En força casos 
comporta el tancament de les cúries ubicades a Catalunya. Això té i tindrà en el futur 
conseqüències importants respecte a la presència i pes de la vida religiosa a casa nostra. 
Pensem que, entre altres coses, és important assegurar la necessària inculturació de 
vida i missió de persones i comunitats en la nostra realitat cultural, lingüística i eclesial. 
En aquest sentit, concretant els objectius del pla triennal, pensem que és bo que les 
Congregacions que tenen un nombre significatiu de comunitats i obres aquí, es plantegin 
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la possibilitat de designar un delegat permanent amb certes atribucions que asseguri 
l’adequada representació de la Congregació no només a l’URC, sinó també a les 
diverses instàncies eclesials, socials i administratives de Catalunya. A tal fi estem 
elaborant una proposta que farem arribar als Superiors Majors. 
També veiem convenient oferir a les persones destinades a Catalunya des d’altres àrees 
culturals algunes jornades o tallers que els ajudi a conèixer i situar-se en la realitat social, 
cultural i eclesial de Catalunya. Ja us n’anirem informant. 
Vull referir-me a una iniciativa relacionada amb la formació permanent. A més de les 
jornades dels dissabtes, que continuarem oferint amb 
la màxima qualitat, pensem oferir-ne cada any 
almenys un parell adreçades a determinats col·lectius 
amb situacions i necessitats comunes: els que estan 
en una mateixa franja d’edat (pensem sobretot entre 
els 40-50 anys), els que entren en l’època de la 
jubilació, els que tenen el servei d’animació 
comunitària... Serien trobades sobretot per compartir 
experiències de vida i de missió, per pregar i celebrar 
junts la comú vocació al seguiment de Crist en la vida 
religiosa. Ja us anirem informant 
En la mateixa línia del compartir fratern, voldria acabar insistint en un altre dels objectius 
del Pla triennal, sobre el qual ja vam posar un èmfasi especial durant l’Any de la Vida 
consagrada. Es refereix a la gran conveniència de fomentar la trobada periòdica de les 
comunitats religioses que es troben en la mateixa àrea geogràfica (barris, poblacions, 
arxiprestats, etc.) per compartir experiències, pregar junts, i celebrar la nostra fraternitat. 
És una bona manera de sentir-nos en comunió, reforçar el nostre testimoni, ajudar-nos 
mútuament i qui sap si respondre conjuntament a situacions i necessitats que veiem. 
Estudiem alguns mitjans pràctics per fer realitat aquestes trobades. 
Acabo desitjant que, amb l’ajuda i inspiració de l’Esperit, ens sigui profitosa aquesta 
Assemblea, un moment molt bonic per compartir el camí que anem fent junts, des de 
carismes i sensibilitats diferents, units per una mateixa vocació i estil de vida. Gràcies! 
 

Màxim Muñoz Duran, cmf 
President de l’URC 
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Aspectes estatutaris 
 

Lectura i aprovació de l’acta de la darrera assemblea 
 

Els participants a l’assemblea havien 
disposat del text de l’acta a les 
setmanes anteriors.  

Malgrat tot, s’ha projectat a la pantalla 
remancant els capítols més importants 
del seu contingut. 

Sotrmesa a votació, s’ha aprovat amb 
tots els vots afirmatius, llevats d’una 
abstenció. 

 

Presentació i aprovació de la Memòria 2016 
 

El germà Lluís Serra, com a secretari 
general, ha presentat la Memòria URC 
2016, que prèviament havia estat 
tramesa als membres de l’assemblea.  

S’han presentat els punts més 
destacats de l’any 2016. 

S’ha aprovat per unanimitat.  

Tots seguit reproduïm aquí el pròleg i 
la tria de 10 punts més importants. 

AL Servei de documentació,la Memòria URC 2016 es publicarà de forma íntegra. 

Cap a un nou començament 
 

Si la Memòria 2015 reflexionava sobre 
“Discernir la crida de Déu entre el 
crepuscle i la nova aurora”, enguany una 
imatge utilitzada a la 75 assemblea 
general de l’URC s’endinsa encara més en 
el mateix filó. El símbol de l’arca de Noè 
que navega cap a un nou començament 
permet descriure un moment particular de 
la vida religiosa: el diluvi com a expressió 
de condicions problemàtiques i adverses, 
la necessitat de construir segons les 
indicacions divines un arca per obrir 
esteles cap al futur, la realització de tres 
tasques per garantir que la vida gaudeixi 
d’una nova oportunitat, el conreu de l’esperança en un cel nou i una terra nova. A més 
de construir l’arca, cal definir amb claredat i determinació les coses de les quals s’ha de 
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prescindir, a pesar de voler-les conservar, i  triar totes aquelles realitats que s’han de 
convertir en la llavor d’un nou començament. Un projecte de fons que va més enllà del 
ritme quotidià i que no es pot deixar de transformar-lo en realitat. 
  
El seguiment de Jesús a la llum de l’Evangeli, segons els carismes fundacionals, és el fil 
conductor de la vida de les persones consagrades i de les institucions religioses. El 
context històric, social, polític, econòmic, eclesial ens crida a donar les nostres respostes 
de manera encarnada. El ressò del discurs del darrer sopar ens recorda que Jesús no 
demana fer-nos sortir del món sinó que vol que no caiguem en la mundanitat espiritual, 
com sovint recorda el papa Francesc. Els criteris mundans, que es filtren per les 
escletxes de la nostra vida ordinària, han de ser detectats per desempallegar-nos 
d’actituds que ens allunyen dels camins evangèlics. No estem immunes i ho sabem. Hem 
viscut dues grans celebracions: l’Any de la Vida Consagrada, que ens impulsa a viure 
amb alegria el do de la nostra vocació, i l’Any de la Misericòrdia, que afina el nostre 

esperit a contemplar el mon des 
de la compassió, l’amor i el perdó. 
La vida religiosa se sent 
profundament interpel·lada i no ha 
volgut reduir en cap cas aquestes 
celebracions a realitzacions 
formals sense contingut. 
 
Com Maria de Natzaret, 
l’anunciació va vinculada a la 
visitació. Escoltar la crida del 
Senyor a través de l’àngel 
missatger aboca a una sortida cap 
a la muntanya per ajudar a la 
persona necessitada. No es tracta 
de tancar-se en una bombolla per 
contemplar la situació pròpia o per 
consumir les energies en la pròpia 
supervivència, sinó d’obrir-se i 
sortir d’un mateix i convertir-se en 
un do per als altres. Qui tanca les 

oïdes a las veus dels homes i de les dones, qui tanca les oïdes als crits dels immigrants, 
dels refugiats, dels que pateixen, de les persones ferides pel sofriment, tanca les seves 
oïdes a la veu de Déu. Qui tanca els ulls i no veu els homes i dones del seu voltant, 
tampoc no podrà veure Déu. En essència, la vida religiosa sap que la encarnació i la 
Pasqua estan del tot unides. No pot haver-hi una sense l’altra.  
 
Maria de Natzaret, s’endinsava en el misteri a través de la memòria. Lluc escriu: “La seva 
mare conservava tot això en el seu cor” (2,51). El cor es la seu de la memòria. Per això, 
cal llegir aquestes pàgines de la Memòria URC 2017 des del cor. No és una memòria 
empresarial, sinó un recull d’indicadors de voler viure de manera compartida el do de la 
intercongregacionalitat. La nostra feblesa ens obre millor a la humilitat i a saber compartir 
els dons rebuts. No és temps de prepotència. 
 
La Unió de Religiosos de Catalunya us invita a llegir aquesta Memòria des de l’agraïment 
a Déu per tantes religioses i religiosos que lliuren de manera profètica i exemplar, entre 
llums i ombres, la seva vida al servei de l’Evangeli. 
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La tria 
 

Fem una petita tria de 10 
punts que han estat 
significatius aquest any. 
Cadascú podria fer-la 
segons el seu criteri. Sigui 
com sigui, la vida religiosa 
dóna motius per seleccionar-
ne més. Per això, 
l’agraïment i la joia sempre 
estan presents, com també 
la humilitat i el perdó. El 
compromís ens empeny a 
respondre amb audàcia i 
generositat a les crides que 
rebem cada dia. 
 
1. Any de la Vida Consagrada 

El 2 de febrer s’ha celebrat la cloenda de l’Any de la Vida Consagrada. Aquest 
esdeveniment ha servit per reflexionar sobre la nostra vida, per anar a les arrels de 
la nostra consagració, per pregar amb més intensitat, per eixamplar el nostre espai 
de comunió eclesial, per celebrar el do de la vocació des de la fe, la vida comunitària 
en fraternitat i la missió encomanada. 
  

2. Any de la Misericòrdia 
Aquest Any ha estat convocat pel papa Francesc. L’arc temporal de la seva 
celebració: del 8 de desembre de 2015 al 20 de novembre de 2016, diumenge de 
nostre Senyor Jesucrist Rei de l'univers. La missió de la vida religiosa té una 
connexió directa amb el significat més profund de la misericòrdia així com també la 
font de la crida vocacional. S’han realitzat nombroses actuacions i reflexions en 
aquesta línia. 
 

3. Processos de reestructuració 
Moltes congregacions religioses viuen o han viscut no fa gaire processos de 
reestructuració que impliquen noves configuracions provincials i, sovint, 
desplaçament de les cúries a altres indrets. Les conseqüències són fàcilment 
observables i requereixen un temps d’adaptació adequat. 
 

4. Pla triennal 2016-2019 
La Junta directiva de l’URC ha elaborat un pla triennal, que ha estat presentat en 
l’assemblea general, i que s’ha periodificat en funció de les prioritats i dels objectius 
que conté. 
 

5. La dinàmica de la intercongregacionalitat 
Es manté i s’intensifica la consciència de la intercongregacionalitat com a forma de 
col·laboració en projectes comuns i compartits. L’essència mateixa de l’URC n’és un 
resultat evident i es vol intensificar el màxim possible. L’Associació Cintra n’és un 
exemple. N’hi ha més. 
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6. Prevenció dels drets de la infància 
L’impacte social i mediàtic de casos de pederàstia i d’abusos a la infància, a més 
d’accentuar la importància de la prevenció en els drets dels infants, ha afavorit que 
els Bisbats de Catalunya, la Fundació de l’Escola Cristiana i la mateixa URC hagin 
projectat actuacions conjuntes en el camp de la comunicació i en l’elaboració d’un 
manual de crisis. 
 

7. Aportació a la cohesió social 
L’estudi de rang universitari: “L’acció social de les entitats d’Església i la seva 
aportació a la cohesió social de Catalunya” recull també les pràctiques de 
congregacions religioses en aquest camp.  
 

8. Acolliment d’immigrants i refugiats 
Les congregacions religioses, en sintonia amb el papa Francesc, han palesat la seva 
disponibilitat al acolliment d’immigrants i refugiats. En la realitat actual, hi ha força 
iniciatives en aquesta línia. 
 

9. El discret batec de la vida consagrada 
Celebracions de centenaris i reconeixements a religioses i religiosos esdevenen 
freqüents. A més hi ha una vitalitat extraordinària que reflecteix el discret batec de la 
vida religiosa. 
 

10. L’impuls de la formació 
Continuen els programes de formació inicial i permanent. A més es volem ampliar a 
noves àrees que es consideren necessàries i que es recullen en el pla triennal. 

 
Lluís Serra Llansana, fms 

Secretari general 
 
 

Presentació i aprovació de la Balanç 2016 
 

 
 

 

El germà Lluís Serra, com a administrador, ha presentat el balanç econòmic de l’URC 
corresponent a l’any 2016, explicants els criteris econòmics, els ingressos i les despeses, 
i la seva correspondència amb els pressupostos del mateix any, així com el romanent. 

S’ha aprovat per unanimitat. 
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Ratificació del pressupost  URC 2017 
 

 

 
 

El pressupost 2017 fou aprovat a la darrera assemblea. Malgrat tot, s’acostuma a 
proposar-lo a la ratificació al març per recollir alguna petita variant una vegada s’ha tancat 
el balanç. L’administrador ha justificat  el pressupost definitiu, que l’ha ratificat 
l’assemblea. 

Eleccions de la vicepresidenta 

 

Motiu de la vacant 
La germana Rosa Masferrer i Felip, com a provincial de les Religioses de Sant Josep de 
Girona, fou elegida vocal de la Junta directiva el 23 d’octubre de 2013 i elegida 
vicepresidenta l’11 de març de 2015. Al darrer capítol general, ha estat elegida com a 
vicària general del seu Institut, la qual cosa implica que deixa de ser superiora major, 
malgrat tingui una responsabilitat superior dins de l’esmentat Institut, però manté la seva 
residència a Catalunya. 
L’article 24 dels Estatuts de l’URC regula el cessament: “Els membres de la Junta 
Directiva cessen per renúncia acceptada per l’Assemblea per majoria simple, per les 
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causes previstes en dret, a petició pròpia i per deixar de ser superior Major o Superiora 
Major o, si és cas, delegat o delegada permanent.” 
Aquest fet origina que deixa de ser membre de la junta directiva i que es pot presentar a 
la reelecció com a vicepresidenta o vocal, en qualitat ara de delegada permanent tot 
aplicant l’art. 21.2 
 
Candidates 
Segons els Estatuts de l’URC (art. 21.2):  
“Els components de la Junta Directiva, llevat de la Secretaria general (art. 33), són elegits 
preferentment entre els membres de l’Assemblea que siguin Superiors Majors o 
Superiores Majors residents a Catalunya.  
Quan no sigui possible, pot ser elegit un delegat o delegada permanent”. 
 
Sol·licitud de candidatures 
S’havia obert obre el període de presentació de propostes fins al dia 6 de març. 
 
Elecció a l‘assemblea 
S’ha de procedir de la 
manera següent: 

1. La vicepresidenta. 

2. Un membre de la 

junta directiva, si 

resta una vacant 

femenina. 

 
El president ha explicat la 
situació creada a partir de 
les informacions 
contingudes en els 
apartats anteriors. 
 
S’han presentant dues 
candidatures, Ana Mª Díaz 
Martínez, carmelita missionera, i Rosa Masferrer Felip, religioses de sant Josep de 
Girona. Ambdues com a delegades permanents. Ha estat elegida com a vicepresidenta 
per majoria absoluta en primera votació la germana Rosa Masferrer, vicaria general de 
l’Institut de Religioses de Sant Josep de Girona i delegada permanent, que havia exercit 
l’esmentat servei els dos darrers anys. No ha calgut fer una nova votació perquè s’han 
cobert així les tres places femenines de la junta directiva. 
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Primer moment 
 

Tema de reflexió, estudi i debat 
 

L'Anàlisi DAFO és un mètode de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. Consisteix en una anàlisi que 
diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) d'una organització i els factors 
externs d'aquesta (oportunitats i amenaces). 
Aquest DAFO sobre l’anàlisi de la situació actual de la vida religiosa en el context de 
l’Església i la societat de Catalunya” va ser elaborat per la Junta directiva de l’URC i 
presentat al Plenari de la Conferència Episcopal Tarraconense en reunió conjunta, 
celebrada a Tiana l’1 de febrer de 2017. 
La Junta va demanar el P. Josep M. Rambla, sj, que presentés unes consideracions 
sobre el resultat del DAFO. 
Tot seguit reproduïm el text íntegre de la seva intervenció a l’assamblea general. 
 
 Em limito a reaccionar després de la lectura del DAFO i d’haver-hi reflexionat. 
Esposo cinc consideracions amb una breu conclusió final. 
 
1. “RECONÈIXER” 

Una primera reacció molt positiva arran de la lectura del DAFO és que es constata, 
entre les “Fortaleses”, el valor adquirit a la vida religiosa per les persones i serveis 
realitzats. Reconèixer és adonar-se, i a la vegada, segons el diccionari i l’ús corrent, 
“agrair”. No podem passar de pressa pel fet de l’obra realitzada per Déu en tantes 
religioses i religiosos al llarg de molts anys i particularment d’aquests últims anys, que 
considerem una mica grisos, sobre tot per la manca de vocacions. Però hi ha un gran 
“haver”, i ignorar-lo o passar-hi de puntetes podria ser una falta de fe en el Déu bo que 
ens ha seguit ajudant i obrant mitjançant nosaltres. Això ha estat en les nostres 
comunitats, obres i institucions, a través de religioses i religiosos que durant anys han 
estat fidels a la crida del Senyor. I no podem carregar a la falta de testimoni la falta de 
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vocacions, perquè, honradament no podem afirmar que en èpoques més florents de 
vocacions, el testimoni era de més qualitat. Jo no gosaria afirmar-ho. I no caiguem en 
l’error ja denunciat fa anys per Romano Guardini: “un dels fenòmens més qüestionables 
del nostre temps és que equiparem sense més la vida valuosa amb la joventut”i. Els joves 
han de ser una plenitud d’acció i iniciativa i altres coses, però cada etapa de la vida té el 
seu propi sentit. 

Un cop dit això, també s’ha de 
dir que el reconeixement s’ha 
d’estendre a les persones, joves i  no 
tan joves, que han entrat en les 
nostres congregacions, enmig d’un 
ambient social que sovint 
menystenia aquesta vocació, en la 
qual hi han seguit i segueixen 
generosament i amb molta fe. 
D’alguna manera es considera això 
entre les “Oportunitats”. El Magnificat 
ens ensenya que, encara que hi ha 
una humilitat dolorosa quan 
reconeixem el pecat, existeix una 
humilitat molt important, la humilitat 

joiosa: alegria i lloança a Déu perquè obra coses grans en la nostra petitesa. Només des 
d’aquest acte de fe en l’amor actiu de Déu podem passar endavant en la valoració i 
prospecció necessàries. Vegem un parell de conclusions. 

 
1) Primer, cal valorar amb fets la riquesa religiosa apostòlica de les persones grans 

que aporten valors com la intercessió, l’acollida, el suport afectiu, el consell, les mil petites 
i imprescindibles col·laboracions comunitàries i apostòliques. La vida religiosa és 
essencialment un vida tota ella estructurada al voltant de la vida teologal i, per tant, no hi 
ha un moment en què una religiosa o un religiós es pugui considerar “jubilada”. La qual 
cosa, ja s’entén, no vol dir que hem de convertir l’ancianitat en una mena d’actitud 
voluntarista i dura, de “morir con la botas puestas”. I, les nostres comunitats podem oferir 
un testimoni de roent actualitat amb la consideració, companyia i ajuda que prestem a 
les nostres persones grans. Avui, quan s’ha dit que potser morirem abraçats a una 
màquina! 

2) Segon, treballem les vocacions des de l’agraïment, com a reconeixement del propi 
do... No com una mena de campanya per a la supervivència. Per tant, amb molta fe i 
confiança... i acceptació. 

 
2. CANVI D’ÈPOCA 

El canvi d’època en què vivim no apareix prou en el DAFO o hi és poc explícit i 
destacat. Potser van en aquesta direcció aIgunes referències a la secularització, el 
desfasament d’algunes herències històriques, o fins la situació de pobresa en l’Església 
i la vida religiosa que ens obren l’oportunitat a una vida més evangèlica. Ara bé, la 
constatació tan generalment admesa, que estem en una canvi d’època no només de 
període, un canvi axial, no solament ens ha d’ajudar a situar moltes de les coses que ens 
passen, sinó també a disposar-nos a escoltar la novetat de l’Esperit, Creador i mai 
manipulable. 
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La vida consagrada, tot i que arrela en l’evangeli, pot demanar configuracions molt 
diferents de les que nosaltres pressuposem en els nostres documents i plans. El tipus de 
cultura que configura el nostre món actual ha d’influir d’alguna manera en la manera 
d’aproximar-se a la fe per part de les generacions joves i ha de portar a noves 
formulacions de la manera de viure la fe i d’expressar-la. Potser algunes portes que se’ns 
van tancant són signe d’una novetat que comença a néixer, d’alguna porta que s’obre. 

No hi ha gaires vocacions, però 
tampoc no hi ha gaires joves a 
les esglésies... Joan 23 va 
marcar el Concili amb aquella 
consideració inicial, òbvia però 
no prou escoltada, que una 
cosa és el dipòsit immutable de 
la fe i una altra cosa la manera 
com s‘expressa amb els canvis 
de temps. I el mateix Concili 
ens va dir que vivim temps de 
canvis profunds i accelerats. 
Això no vol pas dir que hem de 
ser irresponsables i ignorar el 
present que, com qui diu, tenim  
a les mans... Però aquesta 
situació de canvis inèdits ens 

crida a ser més experts en l’escolta de l’Esperit, a no anticipar-nos a les seves 
inspiracions i crides amb les nostres planificacions massa generals i rígides... I, enmig 
de l’Església i de la societat ¿no hem de ser sentinelles i vigies de l’esdevenidor? Potser 
hauríem d’aplicar-nos el tan repetit principi relatiu a la globalització: pensar globalment i 
actuat localment... Pensem oberts a allò desconegut que l’Esperit ens inspiri, tot i que 
actuem en el present, sense encallar-nos-hi... Uns reflexions: 

 
1) Des dels eremites, la vida dels consagrats ha estat una vida albiradora de 

futur... ¿Tenim prou gent veritablement espiritual, avesada a desxifrar els esdeveniments 
i anhels  que l’Esperit suscita (cf. GS 11) en el món d’avui? Perquè sabem prou bé que 
l’Esperit  bufa, però no se sap de seguida d’on ve o cap on va el seu aire. El P. Nicolàs, 
deia que hem de fer tres olors: d’ovella, de biblioteca, és a dir d’estudi i de reflexió, i de 
silenci, que vol dir atenció. El silenci no és callar, sinó viure desperts, atents a la realitat 
en la qual vivim, que no sempre és la realitat que pensem o imaginem, la que desitgem 
o la que programem. Quin esperit ens guia en les nostres deliberacions (consells, equips 
de govern, capítols i assemblees, etc.). 

 
2) En una situació tan canviant, on no hi ha l’atmosfera i suport d’abans (família, 

escola, relacions socials, etc.), en una societat secularitzada on es viu l’autonomia de les 
realitats terrenals i la religió no ha de ser una suplència  i on hi impera sovint un clima 
ben poc evangèlic, cal centrar-se en el que és fonamental, en la vida cristiana comuna i 
no en l’específic de la vida consagrada. És a dir, en una vida teologal ben forta: fe en un 
Déu que ens estima i que es dóna al nostre món i en el món; esperança en el sentit de 
la història i de la nostra vida fonamentada en el Crist mort i ressuscitat; un amor que ha 
estat vessat en el nostres cors per l’Esperit que és llum i força! Fa més de setanta anys, 
en ocasió del bateig d’un nebot seu, Bonhoeffer des de la presó, adreçava una carta en 
què deia: “Els mots d’abans han de perdre llur força i han d’emmudir, i la nostra existència 
cristiana constarà avui només de dues coses: pregar i fer justícies enmig dels homes... 
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El dia vindrà en què de bell nou hi haurà homes cridats a pronunciar la paraula de Déu 
d’una faisó tal que el món en serà transformat i renovellat”ii. Per tant, en un món tan 
canviant, hem d’estar oberts a tota mena de novetats, però ben segurs damunt la roca 
de la fe i de la seva manifestació més forta, la fraternitat. Aquest hauria de ser el 
programa comú, transversal, del testimoni i de l’acció apostòlica dels religiosos. 

 
3) És l’hora d’un cristianisme dels cristians, entre els quals ha d’haver-hi també 

persones amb carismes diferents... Però, ¿no parlem de l’hora dels laics?  Recordem 
aquestes paraules del papa Francesc: “Todos ingresamos a la Iglesia como laicos. El 
primer sacramento, el que sella 
para siempre nuestra identidad 
y del que tendríamos que estar 
siempre orgullosos es el del 
bautismo. Por él y con la unción 
del Espíritu Santo, (los fieles) 
quedan consagrados como 
casa espiritual y sacerdocio 
santo (LG 10). Nuestra primera 
y fundamental consagración 
hunde sus raíces en nuestro 
bautismo. A nadie han 
bautizado cura, ni obispo. Nos 
han bautizados laicos y es el 
signo indeleble que nunca 
nadie podrá eliminar. Nos hace 
bien recordar que la Iglesia no es una elite de los sacerdotes, de los consagrados, de los 
obispos, sino que todos formamos el Santo Pueblo fiel de Dios”iii. Tot i valorant molt 
l’esforç de promoció de vocacions, pensem en primer lloc i preferentment en 
“cristianitzar”... 

 

3. FRONTERES 

Sovint s’ha dit que religioses i religiosos han estat persones de fronteres: d’anar 
als llocs més perillosos, d’assumir responsabilitats de risc, de fer activitats a les que molta 
gent no gosa anar... Pau VIè parlava de la imaginació apostòlica del religiosos, que 
estaven a l’avantguarda, amb gran generositat i en situacions de risc, de manera que 
causaven admiració (cf. EN, 69). I això, sortosament és encara veritable actualment i, 
d’alguna manera, figura entre les “Fortaleses” que estan consignades en el document de 
referència. Pensem, si no, en religioses i religiosos que assumeixen tasques socials 
arriscades i generoses també entre nosaltres i naturalment en llocs ben perillosos del 
tercer món... Tanmateix, no sé si, en el conjunt de les nostres opcions, aquestes 
presències i aquests compromisos apostòlics tenen el pes i l’extensió que haurien de 
tenir en les diferents congregacions. No és que les obres grans no tinguin pas sentit, i de 
fet algunes d’elles, en el camp de l’educació, de la sanitat i de l’acció social,  tenen una 
repercussió en la societat ben notable. Amb tot, ¿la proporció entre la quantitat d’obres 
grans i les presències i activitats en llocs fronterers, sobre tot en aquesta societat 
occidental, ¿és la justa? ¿No s’estan suprimint comunitats i maneres de presència 
apostòlica en llocs més marginals per tal de reforçar institucions que no sempre es 
justifiquen amb criteris veritablement vàlids des del punt de vista del carisma? Crec que 
ens ho hem de preguntar amb sinceritat i llibertat. 



  
 
 
 
 

    20 | 53 

 
 
 

4. L’EIX RELIGIÓS 

La vida religiosa, que en diem consagrada, ha nascut i s’ha estructurat sempre al 
voltant de l’eix religiós. És a dir, per a evitar confusions, des del sentit de Déu, del Déu 
de la revelació acomplerta en Jesús de Natzaret. El nucli de la nostra vida és aquesta 
experiència religiosa del Crist, d’un Déu Emmanuel, que se’ns revela en el cor del món i 
de la societat, però que no es dissol en aquest món. Si l’experiència del Crist és mística 
i profètica alhora, ¿desenvolupem prou aquesta doble dimensió? Vivim encara massa 
una existència o bé una mica reduccionista (o bé místics o bé profètics), o dualista 
(místics i profètics, sense unió de les dues dimensions). La nostra experiència de Déu, 
del Déu de la revelació, ha de ser una experiència ben  integrada. Crec jo que hauríem 
de refer la figura dels homes i les dones de Déu. Pensem en persones com Abraham, 
Moisès, Judit, Ester, Isaïes, Maria, Pau, etc. Jesús ens ho recorda en el sermó de la 
muntanya: primer, en un quadre general ens anuncia i promet les benaurances; després 
ens diu que vivint-les és com serem llum i sal i el Pare serà glorificat; finalment, en la 
resta del sermó ens va donant pautes inspiradores, no pas normes, per a portar-ho a la 
pràctica. Però hi ha una indicació que especifica el tarannà evangèlic de vida, el perissón 
(Mt 5,47; cf. 5,20): cal fer el que fa una persona correcta i honrada, però amb excés. “Se 
us ha dit, però jo us dic...”. La sobreabundància és el signe de Déu, és “la lògica de Déu” 
(Paul Ricoeur). Es tracta d’una experiència religiosa que marca tota la vida amb totes les 
seves dimensions i ho demana tot (Abraham, Moisès, els deixebles de Jesús...). 
Nosaltres no som més cristians que els bons cristians, però amb les nostres vides i les 
maneres de fer hem d’escriure amb negreta allò que és més característic de la lletra de 
l’evangeli. No pas per a fer un món apart, ni, menys en contra, sinó per presentar  “una 
contracultura que humanitza” (G. Carvajal). 

 

 
La matèria dels vots pot ser encara una possibilitat de plasmació d’aquest excés 

evangèlic. La castedat, no solament entesa des del seu aspecte sexual, sinó com llibertat 
afectiva davant totes les seduccions i condicionaments que ens assetgen (cobdícia, 
hedonisme, individualisme, erotisme, etc.) I com una manera més gratuïta de relacionar-
se, de crear comunitat. La pobresa, entesa com aproximació real als més pobres, com 
una manera de compartir la seva condició real de vida, com a privació per a compartir. 
L’obediència, com comunió incondicional dins d’una comunitat de carisma i de missió. I 
també la vida interior i l’oració, dedicant temps generós a la pregària, cercant i explorant 
nous camins de vida interior. Tant de bo la vida consagrada oferís dones i homes experts 
guies d’oració... 

 
Per això aquí trobem la unitat de dues paraules molt estimades pel papa actual i 

que ens va transmetre a religioses i religiosos, l’alegria i el fervor. Una alegria que la 
relaciona amb l’excés, el fervor. Fervor és ebullició, és sobreeixir, vessar-se i aquest 
sobreeiximent és el camí de l’alegria, de les benaurances... “La nostra tristesa infinita 
sols es cura amb un infinit amor” (EG 265). 
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5. POLÍTICA 

En el DAFO, a les “Amenaces”, hi ha referències a la situació social i política. Les 
constatacions em semblen bones, però insuficients. Crec que  no es considera prou la 
importància de la realitat política, ni com ens influeix a nosaltres, ni com nosaltres podem 
o hem d’influir-hi. Ens trobem tots ficats enmig de la polis, d’una realitat política: una 
economia, un tipus de societat, uns valors o contravalors, etc. I, enmig ens hem de moure 
a favor o en contra,... I naturalment la polis ens influeix i potser condiciona... Com era la 

societat en la qual ens vàrem fer religiosos 
ara fa 60, 50, 40 o 30 anys. Molts de 
nosaltres vàrem ser educats en la fe enmig 
d’una família i en un entorn que, amb les 
seves limitacions, ens va ajudar a 
desenvolupar la vida cristiana i a posar en 
pràctica la vocació religiosa.  Molts de 
nosaltres vàrem  entrar al Noviciat des 
d’una realitat que o bé ens acompanyava o 
bé apreciava o bé respectava la nostra 
decisió. Avui dia un jove o una jove que vol 
viure amb coherència la seva fe cristiana i 
els capteniments evangèlics té pocs 
suports a l’entorn, fins i tot familiar. Una noia 

o un noi que vol viure la seva fe de manera seriosa topa amb moltes dificultats al seu 
entorn molt erotitzat, consumista, individualista, secularitzat, etc. L’oració, ¿problema 
polític?, escrivia fa uns quaranta anys Jean Daniélou. És a dir, la polis i les orientacions 
polítiques i econòmiques i valors o contravalors en què vivim immersos fan més fàcil o 
difícil la vida cristiana.  

 
Per tant, ens hem de preguntar si en som conscients pràcticament, no solament 

teòricament, d’això, i si religiosos i religioses som prou actius políticament. És a dir, si 
fem el que podem primer per a nou caure en el parany de la nostra anomenada 
“civilització”, del diner i del confort, del consumisme i de l’erotització i hedonisme, de 
l’individualisme i dels fins que ho justifiquen tot. Un cas concret, les nostres institucions 
grans i poderoses (ensenyament, universitat, sanitat, socials, pastorals...) 
necessàriament han de viure en la nostra societat real, però, tot i sabent molt bé que tota 
concreció històrica i social ha de carregar amb una certa dosi d’ambigüitat, ¿mirem de 
no superar un grau d’ambigüitat sostenible, evangèlicament parlant? Els aspectes de 
justícia social interna, les despeses i mitjans potser escandalosos o certament no gens 
testimonials de l’evangeli, els valors que de fet transmetem, encara que hi hagi 
proclames evangèliques, etc., estan d’acord amb la bona notícia de Jesús, amb el Sermó 
de la Muntanya? El medi és el missatge, i no evangelitzem, per molts idearis que fem i 
celebracions religioses que realitzem, si no som llum i sal, si no il·luminem i comuniquem 
gust evangèlic a la vida. El Regne de Déu només progressa amb els mitjan del Regne, 
hi ha èxits aparents que són veritables fracassos (cf. Yves de Montcheuil). Crec que hi 
ha una doble pregunta que ens podem fer: 

 
1) Individualment, comunitàriament i institucionalment, ¿cedim més del que és 

evangèlicament sostenible als condicionaments socials, econòmics i polítics? ¿Com ser 
llum i sal evangèliques en la nostra societat actual on no predomina una cultura de la 
vida, de la solidaritat, d’una autèntica humanització de la vida? No fa pas gaire temps  
s’ha escrit que “el govern eclesial necessita posar-se al dia”, s’ha de notar que el govern 
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a l’Església s’inspira en Jesús. “Hi ha el perill que amb la professionalització es perdi la 
relació amb la base normativa”, que és l’evangeli. El lideratge de les organitzacions 
eclesials i la transmissió de la tradició cristiana és una exigència creixent, “perquè si 
l’Esperit no es continua transmetent, només queda el deure i haver com a criteri per a 
prendre una decisió”iv. Això seria caure en el pur pragmatisme de funcionar, encara que 
les nostres institucions no tinguessin vida evangèlica! 

 
2) I no oblidem, que la denúncia profètica és també una necessitat. La denúncia 

dels fets en la forma de viure i de fer. ¿Donem passos reals seriosos vers una Església 
dels pobres i pels 
pobres? Però també la 
de les paraules en els 
àmbits en què ens 
movem: ensenyament, 
universitat, sanitat, acció 
social, pastoral... Sovint 
ocupem observatoris i 
plataformes  que ens 
permeten elaborar 
reflexions i propostes i 
fer, si cal, denúncies 
sòlides i significatives. 

 
3) Crear i fomentar 

les comunitats cristianes. 
Tot això no vol dir en 
absolut tornar a una 

situació de “cristianitat”, de manera que l’Església i les institucions eclesials cerquin llocs 
i situacions de privilegi o que vulguin interferir en els camps on la societat és autònoma. 
Però, en canvi,  és molt important crear espais, comunitats, on la vida cristiana es faci 
plausible, on els “boigs” se sentin assenyats... La intuïció ja antiga, però ara més que mai 
actual de Georges Michonneau, cal posar-la en pràctica: “no hi ha vida cristiana sense 
comunitat”. És un correlatiu de l’advertiment rahnerià tan recordat, no sempre 
encertadament: “el cristià del futur [parla el 1966] serà místic o no serà cristià”. “Místic” 
en el sentit de persona d’experiència molt personal de Déu. 

 
6. CONCLUSIÓ 

Tornem a l’inici d’aquesta exposició. Partim del reconeixement, és a dir, de la 
gratitud pel do de Déu que hem rebut  en les nostres congregacions, un do present en 
tantes germanes i germans nostres. Des d’aquesta experiència joiosa, sense deixar de 
fer front a les immediateses del present, amb una gran confiança, visquem el silenci de 
l’escolta, un silenci de tot l’ésser, existencial, buidant-nos de nosaltres mateixos i de les 
nostres rutines, i deixem ressonar la paraula de Déu. Que l’Esperit que és Novetat ens 
la farà entendre i actualitzar. Tant de bo que avui sentíssim la seva veu! 

 
1 Las etapas de la vida, p. 90. 
2 Resistència i submissió, pp. 176-177. 
3 Francisco a la Asamblea de la Comisión Pontificia para América Latina, 19 de marzo de 2016. 
4 Christian Marte, El gobierno eclesial necessita una puesta al día, Selecciones de  Teología,  221, p. 27,1; 
28,5. 
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Treball en grups i plenari 

Després d’una pausa per al coffee-break, s’ha dedicat una hora al diàleg en grups sobre 
línies d’acció, criteris i orientacions d’animació i govern, i a compartir en sessió plenària 
algunes reflexions a partir de l’intercanvi en els grups. 
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Imatges de la reunió en grups 
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Segon moment 
 

Comunicació 1  

Carles Armengol ha exposat les 
motivacions bàsiques  que van 
impulsar un grup integrat per 
set persones, aglutinades pel 
Grup Sant Jordi, per acarar la 
relació entre les religions 
(Església, inclosa) i l’Estat, ja 
que no és un aspecte pacificat. 
La presentació que es va fer al 
Parlament de Catalunya del 
document: “El fet religiós en la 
Catalunya del futur” va ser publicada exhaustivamente a l’Horeb núm 382, del 2 de marc 
de 2017, a través de 50 pàgines de l’esmentat informatiu. El fet religió en una societat 
avançada no pot estar ni absent i ser considerat negatiu. Laicitat no és el mateix que 
laicisme (militància antirreligiosa). Tampoc no es tracta d’igualar per aigualir. 
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Comunicació 2  

 

Jordi Roigé, director de l’Animaset 
mèdia i comunicació SL, ha 
presentat aquesta empresa que va 
iniciar la seva activitat el 5 de 
gener de 2017, i que sorgeix de la 
col·laboració entre el portal 
catalunyareligio.cat i els 
missioners claretians, amb una 
prioritat de servei a les institucions 
religioses a través de generar 
continguts de qualitat.  
 
Ha fet una relació de projectes 
endegats o posat ens marxa amb 
diferents. 
 

L’objectiu social és el disseny, assessorament i consultoria en matèria de comunicació, 
incluint la producció, distribució, difusió,c comercialització de continguts en qualsevol 
format, etc. 
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Comunicació 3  

 

 
 
 

Per què els diem refugiats si no els donem refugi? 
 
La pregunta té trampa. Els diem refugiats perquè tenen dret a ser-ho, però no sempre 
els proporcionem el refugi que necessiten. Al món, hi ha 65,3 milions de persones 
refugiades i desplaçades segons dades del 2015 d’ACNUR, persones que han fugit de 
casa seva i han sortit del seu país o s’han instal·lat en algun altre indret dins del seu propi 
país per causa de persecució, guerra o desastres naturals1. D’aquests 65,3 milions, 40,8 
són desplaçat interns; 21,5 són refugiats; i 3,2 són sol·licitants d’asil. 
Actualment, els països que encapçalen el número de persones refugiades són: Síria 
(quasi bé 5 milions); Afganistan (més de 2 milions); Somàlia (1 milió). Mentre que els 
països receptors estan encapçalats per Turquia (2,5 milions); Pakistan (1,5 milions); 
Líban i Iran (amb quasi bé 1 milió cadascun). Aquestes persones, lluny de l’imaginari 
europeu, la majoria, el 86%,  són acollides en països empobrits.  
 

                                                           
1 Definició de refugiat: “Persona que es troba fora del país d'on n'és originari, o bé on hi resideix habitualment, a causa d'un 
temor fonamentat de persecució per raons d'ètnia, religió, nacionalitat, pertinença a un grup social o opinions polítiques, i que 
no pot o no vol reclamar la protecció del seu país per a poder tornar-hi”, segons la Convenció de Ginebra 1951 i el Protocol de 
Nova York 1967. 
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La situació a Espanya 
Segons el Sistema Europeu Comú d’Asil (SECA) es concedeix asil a tota persona que 
fuig d’algun tipus de persecució o que està amenaçada de danys greus. L’asil és un dret 
fonamental, i la seva concessió, una obligació internacional d’acord amb la Convenció 
de Ginebra de 1951 sobre l’Estatut dels Refugiats.  
Però això no s’ha complert: diversos estats europeus s’han negat a acollir refugiats; hi 
ha hagut un regateig per part dels països membre respecte a les quotes de repartiment 
de refugiats establides per la Unió Europea; hi ha hagut una lentitud institucional en la 
actuació de la UE en les accions d’acollida, i en canvi, molta rapidesa per començar a 
dur a terme les deportacions; i finalment es va produir un acord amb Turquia per deportar 
els refugiats que vàrem denunciar com a inhumà. 
En aquest context, Espanya es va comprometre al 2015 a acollir 17.680 refugiats 
provinents de Síria i altres països en conflicte, situats en camps de refugiats a Itàlia, 
Grècia i Turquia. A 19 de gener del 2017, només havien arribat 980 persones.  
Respecte el dispositiu establert, el Govern Espanyol ha muntat un sistema d’acollida que 
des de Càritas ens genera molts interrogants. Actualment, el procés d’integració es 
preveu en 3 fases de sis mesos cadascuna (ampliable en 3 mesos més en casos d’alta 
vulnerabilitat). Aquestes fases són:  
 

 Quan arriben i fan la sol·licitud de protecció internacional, i mentre reben la 
resposta de l’Estat a la seva petició, que es pot allargar fins a dos anys i mig, es 
contempla una primera fase de 6 mesos, “fase d’acollida”, on a través de les 10 
entitats a qui l’Estat té “delegat” l’acollida de les persones refugiades2, els hi 
ofereixen un recurs residencial per viure i manutenció durant aquests sis mesos.  
 

 Al cap de sis mesos, han de sortir d’on viuen, i entren a la segona fase, “fase 
d’integració”, on l’Estat garanteix pagar l’habitatge, sempre que la persona 
presenti un rebut o factura. Aquí ja comença a haver-hi problemes. No és realista 
pensar que una persona que fuig del deu país, amb una cultura i llengua diferents, 
amb només sis mesos pot aprendre la llengua i aconseguir una feina per tal de 
presentar un contracte com a garantia a l’hora de llogar un pis.  
 

 Arribat l’any, entren a la “fase d’autonomia”, el tercer estadi que dura sis mesos 
més, on l’Estat només garanteix la manutenció, prèvia justificació de les més 
mínimes despeses.   

El Pla d’Acollida estatal no contempka cap ajut per als demandants de la protecció 
internacional a qui se’ls hi denega aquesta. Aquestes persones automàticament queden 
en situació administrativa irregular. 
La nostra experiència és que les persones necessiten de promig entre dos i tres anys 
per aconseguir el que l’Estat ha dissenyat com la fase d’integració, on podrien tenir un 
mínim d’autonomia. Són processos llargs, les persones sovint arriben trencades i 
esgotades, amb molt de patiment acumulat, i l’aterratge a una cultura nova, quan has 

                                                           
2 Accem, Cear, CRE, La Merced, Cepaim, Dianova, Apip, Red Acoge, Provivienda y Adoratrices. 
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marxat del teu país deixant allà tot el que tenies, no per voluntat sinó obligat per les 
circumstàncies, fa que els inicis no siguin fàcils i s’hagi de contemplar aquesta acollida 
des de la gratuïtat.  
Aquest és el paper que està fent Càritas a totes les diòcesis d’Espanya, acollir les 
persones que es despengem del sistema establert, és a dir, Càritas està esdevenint “el 
dia després”. A tot l’Estat, tenim acollides 845 persones que han demanat refugi, 
provinents de diferents països, amb les quals intentem treballar posant-les en el centre 
de la nostra intervenció. El que més ens diferencia de la proposta estatal es que no 
treballem per plaços, sinó per processos.  
 

La situació a Barcelona 
Si bé és cert que l’Ajuntament de Barcelona ha 
estat un dels més reivindicatius i que més 
ganes té d’acollir les persones, al ser l’Estat qui 
té la competència, i aquest haver derivat en 
entitats l’atenció (en comptes de fer-ho a les 
comunitats autònomes i ajuntaments com es 
va fer, per exemple, amb el conflicte de 
Bòsnia), ha fet que les ganes d’acollir no hagin 
pogut materialitzar-se com es voldria.  
A 31 de desembre de 2016, Càritas Diocesana 
de Barcelona estava atenent  86 persones en 

procés de refugi, i 1.302 persones més provinents de països en guerra. En aquests 
moments el nombre de persones refugiades ateses és de prop de 100, i hi ha una llista 
d’espera d’unes 15 persones, entre famílies i persones soles. Totes aquestes persones 
viuen en pisos tant de Càritas, com de parròquies o comunitats, o particulars que ens 
han cedit habitatges per tal de poder acollir persones refugiades. Com s’intueix, una de 
les principals dificultats a l’hora d’acollir aquestes persones és disposar d’habitatges. En 
aquest sentit, sabem que l’habitatge, tenir un sostre, una llar, és la primera pedra, és el 
pilar fonamental per poder sentir-se segur i protegit, descansar, agafar forces i mirar amb 
esperança el futur. Tot el que necessiten les persones refugiades. 
Amb totes aquestes persones, se’ls cobreix les despeses de l’habitatge i dels 
subministraments  així com la manutenció tot el temps que sigui necessari (al 2016 hi 
hem destinat més de 150.000 euros), procurant en aquest camí cap a la inclusió donar-
los eines per tal que un dia siguin autònoms. En aquest sentit, fan classes de català i 
castellà, tenen ajuda psicològica, els estem ajudant a molts a convalidar les titulacions i 
estudis universitaris, i els acompanyem en un itinerari laboral a mig termini per tal de fer 
creïble el camí cap a l’autonomia.   
En aquest sentit, la Generalitat ha iniciat un dispositiu d’acollida, que passa per la figura 
dels mentors, on grups d’entre dues a cinc persones conegudes entre elles, es 
comprometen a acompanyar en aquest procés d’inclusió a una família refugiada, per tal 
de guiar-la i acompanyar-la en la descoberta de la nova cultura, la llengua i tot el que 
se’n derivi de la relació amb ells. És un exemple més de les ganes de la societat catalana 
d’organitzar-se per demostrar allò que és: una societat acollidora. 
Per tot això, a Càritas diem sí a l’acollida de refugiats i migrants vulnerables, però fora 
del marc de la convocatòria de les subvencions de l’Estat. Només així, des de la 
independència i amb els criteris de l’Evangeli, podrem fer allò que el papa Francesc ens 
demana: “Sigueu propers a les persones refugiades, compartint les seves pors i 
incerteses sobre el futur, i alleujant de manera concreta el seu patiment”.  
 

Salvador Busquets - Director Càritas Diocesana de Barcelona 



  
 
 
 
 

    30 | 53 

 
 
 

Intervenció de Mª Victoria González de Castejón 

 

La germana Mª Victoria González de Castejón, 
religiosa del Sagrat Cor de Jesús, és la 
coordinadora de les regionals i diocesanes de 
CONFER. Ha participat com a invitada a 
l’assemblea general. A l’inici, el president e. P. 
Màxim Muñoz, li havia donar la benvinguda. En 
el moment de la cloenda de la reunió, ha adreçat 
una paraula de felicitació i d’estimul al magnífic 
treball que frealitza l’URC. 
 
Quan des de secretaria general li havien 
proposat que fes una avaluació de l’assemblea, 
Toya (nom familiar de la coordinadora) ha 
afirmat que no s’ha tractat d’una avaluació, sinó 
d’una auténtica celebració. 
 

 

Cloenda 
 
El P. Màxim ha clausurat, gairebé a 2/4 
de 3 de la tarda, la 76 assemblea 
general. 
 
Ha agraït a tothom la seva presència i 
participació en aquest projecte 
intercongregacional de suport i estímul. 

Posteriorment, els participants han 
celebrat un dinar de germanor. 
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La crònica a catalunyareligio 
 
Josep M. Rambla: “És l'hora del carisma dels cristians” 

Vegeu: http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/es-hora-carisma-cristians 

 

Laura Mor –CR) “Crear espais on la vida cristiana es faci possible”. És el programa comú 
i transversal que ha proposat el jesuïta Josep M. Rambla a tots els religiosos i religioses 
de Catalunya. Ho ha fet en el marc 
de l'assemblea general de la Unió 
de Religiosos de Catalunya, la 
URC, que ha tingut lloc aquest 
dijous al Seminari Conciliar de 
Barcelona. 

En un context de “canvi axial”, 
Rambla ha defensat la necessitat 
de “centrar-se en la vida cristiana 
comuna i no en l'específic de la vida 
consagrada”. Menys autocentrar-
se i més visió fraternal. I amb un 
argument de pes: “Tots nosaltres som laics, som persones batejades, i tan debò que 
arribem a ser cristians”. 

La seva exposició ha partit d'una anàlisi DAFO, elaborada per la junta directiva de la URC 
i presentada a Tiana el 17 de febrer als bisbes de la Conferència Episcopal 
Tarraconense. Un primer esbós de caràcter intern que mostra debilitats, amenaces, 
fortaleses i oportunitats de la vida religiosa a casa nostra. 

Rambla ha fet una invitació molt clara: “Pensar més en cristianitzar més que no pas en 
cercar vocacions religioses” perquè “en el fons el que busquem és cristianitzar el nostre 
món”. Així, ha defensat que “és l'hora del carisma dels cristians”. 

Un paradigma en què ordes i congregacions tenen un paper clar: “Nosaltres no som més 
cristians que els bons cristians, però amb les nostres vides hem de presentar una 
contracultura que humanitza”. 

D'acord amb “la lògica de Déu ho demana tot” i guiats per “un esperit que “és creador i 
no manipulable”, assumeixen un encàrrec: “Vivim i anunciem un Jesús que és bogeria i 
debilitat; però resulta que reconeixem que aquesta bogeria és saviesa i la debilitat, 
fortalesa”, ha dit Rambla. 

Enmig del món 

En la seva ponència ha descrit una societat que promou el plaer personal, la cobdícia, el 
consum o l'egoisme. Un món del que formen part els religiosos i les religioses: “Ens 
trobem tots ficats enmig de la polis”. 

Respecte aquesta realitat social, política i econòmica el jesuïta demana posicionar-se: 
“Ens hem de moure a favor o en contra, però no s'hi val a ser neutrals”. I ha subratllat la 
necessitat de “crear una contracultura” i no pas “un món a part”. 

“Ens hem de preguntar si els religiosos som prou actius políticament”, ha interrogat a 
l'auditori. I igualment, ha demanat qüestionar-se “si fem el que podem per no caure amb 
la civilització del diner, de l'individualisme, de l'hedonisme”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/bisbes-catalans-amb-vida-religiosa
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Místics i profetes 

Rambla ha presentat Jesús com a místic i profètic. I s'ha preguntat: “Desenvolupem prou 
aquesta doble dimensió?”. També ha recordat com la vida dels religiosos sovint 
transcorre en llocs de frontera i 

Rambla ha recomanat que religiosos i religioses siguin “guia de pregària per als altres”. 
També ha recordat el sentit dels vots d'obediència, pobresa i castedat. 

El valor de l'ancianitat 

“No hi ha un moment en què una religiosa o un religiós es pugui considerar jubilat”, ha 
dit Rambla. Per això, ha encoratjat a recuperar “el valor de l'ancianitat”, en aspectes com 
el consell, el suport afectiu o les petites col·laboracions comunitàries. 

I en aquesta mateixa línia, ha demanat “treballar les vocacions des de l'agraïment i no 
com una campanya perla supervivència”. 

Febleses i fortaleses 

En la benvinguda a l'Assemblea, el president de la Unió de Religiosos, el claretià Màxim 
Muñoz, va explicar la sessió de treball 
que s'havia fet amb el bisbes catalans a 
partir del DAFO sobre la vida religiosa. 
Una constatació és que "les febleses i 
fortaleses de la Vida Religiosa són les 
febleses i fortaleses de les mateixes 
diòcesis". 

En aquest context, cal "un bon exercici 
de discerniment per prioritzar i reorientar 
les presències i sobretot de sumar 
esforços entre les Congregacions i els 

bisbats i entre les congregacions mateixes". Alhora, els religiosos han d'oferir el seu 
carisma sent "sobretot testimonis de l’Absolut i testimonis de fraternitat i comunió, 
especialment a través de la nostra vida comunitària, que estiguem a prop de la gent, 
especialment dels pobres i siguem motors d’evangelització. La presència a les perifèries 
és quelcom que podem seguir aportant en aquesta Església en sortida que demana el 
Papa Francesc". 

Augment del laïcisme 

En la presentació Muñoz també va fer un apunt d'actualitat sobre "l'augment del laïcisme, 
que ens preocupa i ens fa pensar". Segons Muñoz, "en general, l’acció social de 
l’Església és força acceptada i fins reconeguda, però tot sovint se silencia públicament 
la identitat cristiana de les institucions que la porten a terme o la decisiva motivació 
religiosa que la sustenta". 

Sense oblidar "l'autocrítica" necessària, Muñoz va demanar "treballar per superar 
postures sectàries respecte del fet religiós, especialment el catòlic, promoure una 
societat oberta i respectuosa en la seva pluralitat de sensibilitats i creences, regida per 
administracions públiques aconfessionals, però defensores del dret fonamental de la 
llibertat religiosa en les seves diverses dimensions, pública i privada, que valorin 
positivament el fet religiós i col·laborin amb les institucions religioses en el que redunda 
en el bé comú de la societat". En aquesta línia va explicar la importància  de la iniciativa 
al voltant del document "El fet religiós en la Catalunya del futur" que es va presentar al 
Parlament i que va tenir el suport de la junta directiva de la URC.  

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/el_fet_religios_en_la_catalunya_del_futur.pdf
http://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/forcadell-religions-catalunya-futur-parlament
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XIII  CAPÍTOL  PROVINCIAL  ELECTIU 
DE LES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA, PROVÍNCIA SANT RAMON 

DE PENYAFORT 
 

 
Han passat quatre anys des de la 
significativa data del 12 / XII / 2012, en què 
es va produir la unificació de les Províncies 
Mare de Déu del Roser i Sant Ramon de 
Penyafort. 
 
Hem fet camí juntes amb esforç i il·lusió. La 
presència del Senyor i la força del seu 
Esperit ens han acompanyat i sentim goig 
pel que ja hem aconseguit i tenim 
l’esperança d’anar avançant cap els reptes 
que se’ns presentin en el nou quadrienni. 
 
Avui, dia 10 de gener de 2017, CONVOCO 
I DECLARO CONVOCAT EL XIII CAPÍTOL 
ELECTIU que començarà el dia 10 d’abril 
de 2017 a Vic la nostra Casa Mare. 
 
Així començava la Gna Mª Isabel Andrés, 
actual Priora provincial, l’encapçalament 
de la circular convocatòria. 
 
Assenyalava també que les germanes 
capitulars hauran d’arribar a Vic, Casa 
Mare de les dominiques de l'Anunciata el 6 d’abril a la tarda per iniciar amb tres dies 
d’espiritualitat l’esdeveniment capitular. La reflexió d'aquests dies serà orientada per Fr 
Josep Parra OP. 
 
Alhora comunica que l'elecció de Priora provincial serà el dia 12 d’abril. Per tal motiu el 
dia abans se celebrarà la Missa de l’Esperit Sant a totes les comunitats, encara que en 
el context de setmana santa. 
 
En la mateixa carta animava les comunitats a organitzar l’estudi del treball precapitular i 
intensificar en quest temps la pregària especialment recitant cada dia la seqüència de 
l’Esperit Sant, com és ja costum que ens indiquen les Nostres Lleis. 
 
Acabava la carta amb un to festiu i esperançat contextualitzant la convocatòria del 
capítol “en el mes que finalitza la celebració del Jubileu dominicà que tants moments de 
reflexió i celebració ens ha proporcionat".  
 
Que el lema “Vés i predica” ens segueixi impulsant a ser evangelitzadores en el nostre 
món a través del testimoni de la nostra vida i paraula. 

Dominiques de l’Anunciata 

http://www.anunciata.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage&limitstart=130
http://www.anunciata.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage&limitstart=130
http://www.anunciata.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage&limitstart=130
http://www.anunciata.cat/images/stories/documents/treball_precapitular.pdf
http://jubileo.dominicos.org/jubileo-orden-predicadores
https://3.bp.blogspot.com/-CLoyTUM_6sg/WL7GDsL3M_I/AAAAAAAAATE/OULpE2y2H185diKBo9lT-3stLJhhVYgtACLcB/s1600/Isabel+Andres.JPG
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Una Anunciata renovada que sigui ajut i testimoni evangèlic en la 
construcció d’un món nou 
 

Se celebrarà a Vic, casa Mare de la 
Congregació, començarà el dia 10 
d’abril. La trobada de les 34 Gnes. 
Capitulars presidides per la PRIORA 
GENERAL Gna. M. Natividad 
Martínez de Castro s’iniciarà el dia 7 
d’abril, amb tres dies d’espiritualitat 
dirigits pel dominic Fr. José Parra 
O.P.  
 
El Capítol és un moment de gràcia 
per a la Província. Totes les Gnes. i 
comunitats l’hem preparat durant tres 
mesos, per mitjà de la pregària diària 
d’invocació a l’Esperit Sant i l’estudi i 

reflexió d’un Treball precapitular que desprès s’ha compartit i les seves aportacions es 
valoraran en les sessions capitulars.    
 
Aquestes sessions 
tindran diverses fases:  
lectura de les Memòries, 
elecció de la Priora 
Provincial i el seu 
Consell i treball per 
comissions per elaborar 
les Actes per al pròxim 
quadrienni 2017-2021. 
 
El símbol de ” l’Arca de 
Noé” ens ha servit per a 
plantejar-nos tres 
preguntes essencials 
que hem de tenir en 
compte per avançar vers 
“Una Anunciata 
renovada que sigui ajut 
i testimoni evangèlic en 
la construcció d’un 
món nou”: 
 

 Amb quins materials hem de construir “La nostra Província Sant Ramon de 
Penyafort”? 

 Què haurem d’abandonar perquè és un obstacle per viure i donar testimoni 
autèntic de la nostra consagració al Senyor? 

 Què hem d’introduir per poder ser “llavors de vida” en la missió evangelitzadora? 

Preguem l’Esperit del Senyor perquè ens enviï la seva saviesa i ens guiï prudentment en 
les nostres decisions i puguem portar-les a terme. 
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Les franciscanes missioneres de la Immaculada Concepció estem d’enhorabona. El dia 
24 de febrer va ser col·locada una escultura de Sant Francesc d’Assis, a l’entrada de 
l’Escola de St. Francesc d’Assis, a la Plaça de la Universitat de Barcelona.  

 
Amb això es dóna per finalitzada la remodelació de tota l’entrada de l’Escola i, per tant, 
de la casa, que ha anat a càrrec de l’estudi d’arquitectes Vea-Resino.  
 
L’escultura ha estat realitzada, magistralment, per l’escultora Montserrat García Rius, 
antiga alumna de la nostra Escola de l’Hospitalet de Llobregat, que ja havia fet les de St. 
Francesc, Sta. Clara, St. Bru i St. Bernat que estan col·locades a la sagrada Família.  
Com a anècdota també és l’autora de l’escultura de Kubala al Camp Nou. 
 
El dia 14 d’aquest mes de març, vam tenir la benedicció de la imatge, en un acte senzill 
i emotiu. Ens vam acompanyar molts membres de la família franciscana de Catalunya, 
així com l’escultora i familiars i amics seus. 
 
Donem gràcies a Déu i que Ell ens beneeixi i ens guardi! 
 
Consol Muñoz 

Escola Sant Francesc d’Assís 
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Maria, la mare de Jesús, proporciona claus per orientar la dinàmica de la vida religiosa 
en la situació actual, extensible a les comunitats cristianes. Es viuen moments de temors, 
d’angoixa, de dificultats. S’experimenta disminució numèrica, envelliment col·lectiu, 
entrades a comptagotes. Costa descobrir la voluntat de Déu en els avatars de la història 
present. La temptació del replegament pot paralitzar projectes d’audàcia i esperança. 
Posar-se una bena als ulls o adoptar la política de l’estruç condueix a un carreró sense 
sortida. Durant un temps, s’ignora la realitat, però al final s’imposa. Com podem afrontar 
una situació com aquesta? Es pot mantenir una actitud proactiva d’avançar-nos als fets? 
L’anunciació de l’àngel a Maria ha estat plasmada en 
multitud d’ocasions per pintors de gran rellevància i 
excel·lència. Tres pinzellades de Maria de Natzaret per 
posar color a la vida religiosa. 
 
Primer, dissipar temors. Quan Déu irromp en la vida 
d’una persona anuncia un missatge d’alegria i de 
proximitat. No obstant això, la reacció acostuma a ser 
de temor. Per això, la primera tasca consisteix a dissipar les pors, desactivar la 
desconfiança, resoldre els dubtes. On hi ha por, la llibertat queda amenaçada. El diàleg 
de l’àngel Gabriel amb Maria, en els primers compassos, segueix aquest guió. La 
desorientació actual que experimenten alguns sectors de la vida religiosa pot obeir a 
errors propis, a canvis socioculturals, però també a una nova presència de Déu encara 
indesxifrada. Maria discorre sobre el significat de la salutació de l’àngel. No tot és evident 
a primera vista. Cal reflexió. 
 

Segon, realitzar un procés de discerniment. La fe de Maria 
no impedeix el recurs a la raó. Acceptar sense més ni més les 
coses pot ser un exercici d’inconsciència. Un bon discerniment 
no eludeix el diàleg, la recerca, l’itinerari. Per això, pregunta 
sobre el com. El perquè de la seva elecció pertany al misteri de 
Déu i no val la pena voler-lo desentranyar. Posar-se a 
disposició, sentir la crida, viure la vocació... requereix un com. 
La vida religiosa es troba en aquesta situació. Discernir com 
respondre en els temps actuals a la voluntat de Déu. Tasca 

gens fàcil en situacions de turbulència. Ja no hi ha temor. Brolla la confiança juntament 
amb el desig de complaure els somnis de Déu sobre cada persona. 
 
Tercer, sortir de pressa a la muntanya. Maria no es 
retira del món a meditar sobre la grandesa de la seva 
nova missió. No té un comportament autoreferencial. 
Quan Déu crida introdueix missatges sobre els altres. 
Ella entén que la seva cosina la necessitarà. No es 
tanca en una bombolla, sinó que adopta una dinàmica 
de sortida. No busca la supervivència sinó el servei. Des 
d’aquest moment, Maria porta Jesús a les entranyes. De 
pressa, es dirigeix cap a la zona muntanyosa. La vida religiosa no s’ha de preocupar tant 
d’ella mateixa com de sortir a anunciar el Regne de Déu. Sense oblidar les paraules de 
l’àngel: «Per a Déu no hi ha res impossible.» 
 

Lluís Serra Llansana 

Replegar-se o sortir de pressa 

Quins temors avui 
dia experimento 

com a 
religiosa/religiós? 

Com discernir 
la meva 

resposta avui 
a la voluntat 

de Déu? 

María no es tanca. 
Surt de pressa. A 

què em 
compromet la seva 

actitud? 
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Misses 

  

ANTONI PUIGVERD | La Vanguardia 22/03/2017  

No falla: sempre que a Espanya l’esquerra perd pistonada, recorre a la 
retòrica de l’anticlericalisme. Va passar amb la Setmana Tràgica. Va passar 
el 1936. Salvant feliçment totes les distàncies, va tornar a passar amb 

Zapatero, quan el PSOE començava l’agonia per la qual està ingressat a l’UVI. I ara 
torna a passar amb Podem. 

Després d’un ascens fulgurant, el 
partit d’Iglesias ha conegut el tedi del 
dia a dia. Ha tocat sostre electoral, 
s’ha dividit i, malgrat que és el partit 
espanyol més interessat a trobar una 
solució inclusiva al problema 
territorial, constata que no és tan 
fàcil encaixar els comuns catalans 
amb el Podem espanyol. Molts altres 
partits, començant pel vell PSOE, 
voldrien tenir la capacitat de 

mobilització, la connexió amb els joves i la influència cultural de Podem. Però el fet és 
que, després d’un ascens fulgurant, aquest partit ha descobert la dificultat d’escalar 
els cels. Potser per això recorre a les velles i confortables fórmules d’agitació: canya 
als bisbes. Fa una setmana que l’entorn mediàtic podemita escalfa la proposta 
d’eliminar la retransmissió de la missa per TVE. 

Certament, l’Església espanyola ha fet molts punts per ser assimilada a la dreta. 
Corregint la figura imponent del cardenal Tarancón (que, per evitar repetir el gravíssim 
error del nacionalcatolicisme, va neutralitzar l’aparició d’un partit democratacristià), les 
autoritats eclesiàstiques no solament es van enfrontar a totes les innovacions morals 
(divorci, avortament) que la democràcia va anar legislant, sinó que es van identificar 
amb les posicions més dretanes. Aquesta dretanització cristal·litza als mitjans de 
comunicació de l’església (Cope i 13TV): adversos i molt combatius contra les 
esquerres i el nacionalisme català. 

Per descomptat: l’Església catòlica és molt més que la seva política de comunicació. 
Un dels grans coixins socials de l’Espanya actual és el compromís de les parròquies 
amb els immigrants (portin o no portin vel), els sensesostre i els desvalguts en general 
(de les mares solteres i els aturats als malalts terminals de sida). Però el fet és que la 
posició pública de l’Església (suavitzada amb el lideratge dels Blázquez i Osoro) 
continua essent dretana, precisament ara que el PP de Cifuentes és tant lluny com 
l’esquerra de la sacralitat de la vida humana. 

Malgrat que el papa Francesc recorda que el cristianisme no és un producte del 
supermercats de les ideologies, l’Església espanyola sembla entestada a encapçalar, 
no una religió, sinó una ideologia. Per la seva banda, Podem s’apunta a totes les -
novetats ètiques: perspectiva de gènere, pansexualitat, eutanàsia, animalistes... Està 
per veure si el resultat d’aquesta amalgama dona com a resultat una societat més 

Dos articles sobre la missa a la 2 

http://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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equitativa o, al contrari, tal com sostenen diversos estudis, més desigual i 
desballestada. 

No deixa de ser una paradoxa que els dos corrents (un de polític, l’altre religiós) més 
activament compromesos amb els desvalguts siguin enemics acèrrims. Que en són, 
d’irreductibles, els tòpics i les inèrcies en la cultura política espanyola! 

 

 

Iglesias i l’Església 

 
ENRIC JULIANA | La Vanguardia 22/03/2017 

Esquerra Unida no vol misses a La 2. El diputat Alberto Garzón, coordinador 
federal d’IU i diputat d’ Units Podem, va posar la seva firma el 20 de febrer passat en una 
proposició no de llei que insta la Corporació de RTVE a suprimir l’emissió de la missa 
dominical, en nom de l’aconfessionalitat de l’ Estat i de la imparcialitat ideològica que 
s’atribueix –en el pla teòric– a la televisió pública. La proposició va quedar discretament 
dipositada al registre del Congrés, fins que va ser detectada, com és la seva obligació, 
pels radars de la premsa. 

Fa poc més d’una setmana, a Pablo Iglesias se li va preguntar als passadissos del 
Congrés per la iniciativa parlamentària del seu company de coalició. El líder de Podem 
va improvisar una resposta de manual i va evitar contradir els seus aliats d’IU, que 
disposen d’autonomia per a les propostes parlamentàries. Al cap de mitja hora, una 
notícia perforava els informatius: Podem vol eliminar la missa a TVE! Al cap de mitja 
hora, Iglesias sabia que s’havia equivocat. 

Per entendre-ho més bé 
cal anar fins al mes de 
novembre del 2014, quan 
el papa Francesc va 
visitar la seu del 
Parlament Europeu, a 
Estrasburg. Francesc va 
defensar els drets 
humans i socials com a 
base de la dignitat de la 
persona i va demanar a 
les institucions europees 
menys burocràcia, menys 
ostentació i menys luxes. 
Acabat d’estrenar al seu 
escó, l’eurodiputat 
Iglesias va retransmetre 
via Twitter el discurs del Papa, amb signes admiratius. Quan va acabar, els cinc 
eurodiputats de Podem es van posar drets per aplaudir. Els representants d’ Esquerra 
Unida al Parlament Europeu ni tan sols van assistir a la sessió considerant que a les 
institucions europees no han de tenir cabuda els missatges religiosos. Aleshores aquell 
contrast d’actituds entre Podem i IU va ser molt comentat. La nova i la vella esquerra 

Imatge de santa Maria Goretti, canonitzada el 1950 
 

http://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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davant el líder religiós més influent del món. Llavors Podem estava en una fase 
rabiosament emergent. Dominava l’escena, improvisava i sorprenia. Des d’aleshores, 
Pablo Iglesias ha elogiat Francesc diverses vegades, i és possible que hi hagi 
intercanviat, discretament, algun missatge. Si el programa de TVE Tengo una pregunta 
para usted , es podria suggerir la interrogació següent: és coherent aplaudir Francesc i, 
alhora, voler deixar la gent gran catòlica amb dificultats per sortir de casa sense el Servei 
religiós que ofereix la televisió pública? 

La iniciativa d’ Units Podem ha tingut una notable repercussió. Ha motivat un fogosa 
campanya en defensa de la missa televisada, amb la senyoreta Tamara Falcó al 
capdavant. I ha contribuït a enfosquir una notícia molt rellevant sobre l’ Església catòlica 
a Espanya. A l’assemblea episcopal que va tenir lloc a Madrid la setmana passada els 
bisbes més identificats amb la línia de Francesc van estar a punt de quedar en minoria 
al comitè executiu de la CEE, després d’una maniobra molt ben concertada del sector 
conservador, encapçalat pel cardenal Antonio Cañizares, arquebisbe de València –que 
recupera la vicepresidència– i el bisbe d’Oviedo, Jesús Sanz, figura ascendent de la dreta 
episcopal. La línia pro- Francesc ha quedat tocada. Hi ha brega dins l’ Església catòlica 
a Espanya. Aquesta és la notícia. 

Admirar el Papa i ser molt anticlerical alhora. Vet aquí una equació difícil. Podem s'està 
convertint en un partit perfectament previsible? 

Fa molts anys, cap als cinquanta, van preguntar a Enrico Berlinguer, llavors secretari 
general de la Federació Juvenil Comunista Italiana, què pensava de la canonització de 
Maria Goretti, una jove camperola que va morir assassinada per haver-se resistit a la 
violació. 

Berlinguer, un home poc previsible, va respondre: “Santa Maria Goretti ha de ser un 
exemple per a tots els joves italians”. 
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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. 

 

« La pasión, una historia 
para hoy »  

a càrrec de   
José M. Rodríguez 
Olaizola,  
Jesuïta 

 

Dades biogràfiques: José María Rodríguez Olaizola  és jesuïta i sociòleg. Treballa en el Grup de 
Comunicació Loyola a Valladolid, i és coordinador del projecte d’evangelización digital 

"Rezandovoy" i de la web "pastoralsj". Des de fa anys ha fet de la comunicació un aspecte molt 
important de la seva missió, a través de conferències i llibres. També està molt actiu a les xarxes 

socials com una forma de posar en diàleg l'actualitat, la fe i la cultura contemporània. 

 
Autor de llibres: La alegría, también de noche (2010); Contemplaciones de papel (2008); El 

corazón del árbol solitario (2016); En tierra de nadie (2006); Los forjadores de historias (2014); 
En campañía de Jesus: los jesuïtes (2010); Hoy es ahora : (gente sólida para tiempos líquidos) 

(2011); Ignacio de Loyola, nunca solo (2009); Un mapa de Dios : en busca de las estructuras de 

salvación (2006); Mosaico humano (2015); La pasión en Contemplaciones de papel (2012); 
Peregrinar por fuera y por dentro (2009); Tú me salvas (2010) 

 

Tema:  

«La pasión. Una historia para hoy» 
Todas las vidas encuentran un eco en la Pasión. También la vida religiosa. Quizás nuestra historia 

es hoy también una historia de incomprensión y pascua. El relato de la Pasión es una historia que 
atraviesa el tiempo para hablarnos de las vidas, posibilidades y realidad de las personas de carne 

y hueso. Fortaleza y fragilidad, esperanza y desesperación, amor y soledad, hondura y 

superficialidad; todo ello lo descubrimos en el camino último de Jesús, y se convierte en un 
espejo y una ocasión para reflexionar sobre nuestras propias vidas. También sobre nuestras vidas 

religiosas, donde seguir al Señor tiene, en este momento, tanto de fragilidad, de búsqueda y de 
encrucijada. 

  
Primer momento: Con pies de barro: Lecciones de la fragilidad. 

La vida religiosa no está formada por hombres y mujeres perfectos. Bien lo sabemos. Y sin 

embargo, también a nosotros nos pesa a veces la exigencia de mostrar nuestra mejor cara, y de 

 

« La pasión, una historia para hoy »  

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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exigirnos unos a otros una virtud y una solidez que parece imprescindible para salir adelante. 
Son pocos los ámbitos y espacios donde se puede dejar ver las propias fracturas. Y, sin embargo, 

son parte de la vida. La fragilidad, el equivocarse, el mirar a la propia vida y ver los errores, el 
fallar a aquellos a los que quieres… puede ocurrir, y de hecho ocurre. ¿Qué podemos aprender? 

Pedro, en el evangelio, es un buen ejemplo de esa flaqueza. Y en su itinerario podemos encontrar 

muchos ecos de nuestros propios pasos. 
  

Segundo momento: Encrucijadas e intemperies 
En la vida no es fácil saber hacia dónde caminar. Se nos plantean muchas alternativas, situaciones 

en las que no siempre tenemos claro qué es lo que preferimos o lo que debemos hacer. Algunas 

de ellas son conscientes. Otras, ni siquiera. La seguridad es un valor, pero ¿un valor tan grande 
que merezca sacrificarle otros, como la libertad, la honestidad o la compasión? También nosotros, 

religiosos en una época de escepticismo; consagrados en una época sin raíces; creyentes en un 
mundo zarandeado por la duda, nos vemos abocados a tomar decisiones sobre nuestra vida, 

sobre qué hacer, sobre el futuro. Entre encrucijadas avanza la historia de la Pasión. Personajes 
que tienen que tomar decisiones, y no tienen claro qué es lo correcto, o prefieren lo conveniente 

a lo justo. Situaciones, las de aquellos hombres, que encuentran también su reflejo en muchas 

decisiones que forman parte de nuestra vida hoy en día. Decisiones laborales, familiares, 
personales. Decisiones que envuelven a uno mismo, la comunidad, los amigos, la misión… 

  
Tercer momento: Los buscadores de Dios. 

Todos buscamos, en la vida. Buscamos el amor, la felicidad, nuestro propio lugar en el mundo, 

trabajo. Buscamos respuestas. Ahí engarza la fe. La fe también es una forma de búsqueda, mucho 
más que la posesión de demasiadas certidumbres No lo tenemos todo claro, ni mucho menos. 

Pero en parte vivir (y creer) es buscar. Los discípulos de Jesús no van a ser gente que lo tenga 
todo claro, sino gente que se lanza a buscar. Y que se transmiten unos a otros aquello en lo que 

creen. En su historia podemos encontrar algunas claves sobre qué perseguir, dónde y cómo, hoy 
en día.  Y también sobre la manera en que cada uno de nosotros, en nuestra forma de actuar, de 

hablar y de vivir, reflejamos lo que de verdad creemos. Quizás los religiosos y religiosas podemos 

definirnos hoy, de una manera muy explícita, como buscadores de Dio. Pues a esa búsqueda, en 
definitiva, hemos consagrado nuestra vida.  

 

 

 
Data: 25 de març de 2017, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i 15.30-17.30 
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 20 €: 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 RO 

 

mailto:urc.info@gmail.com
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EE1 
 Dates: 17 a 23 de juliol de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Lluís Planas, monjo 
Tema: Aprenent a obrir el cor a Jesús. Evangeli de Sant Joan 
cap 5 -8 
Inici: matí del dia 17 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 23 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 

EE2 
Dates: 7 a 13 d’agost de 2017, dl.-dg. 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Daniel Codina, monjo 
Tema: Les Benaurances.  
Inici: matí del dia 7 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 13 després de dinar 
Preu: 325 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 
Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2017. 

 
Forma d’inscripció: 

1. Primer pas: sol·licitar plaça a l’URC  
a. per correu electrònic (urc.info@gmail.com),  
b. per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça Urquinaona, 

11, 2n 2a (08010 Barcelona) en horari d’atenció al públic: dilluns a 
divendres, de 09,30h a 13,30h. 

Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça 
postal, correu electrònic i telèfon de contacte.  
Se seguirà estrictament l’ordre d’inscripció fins exhaurir les places 
 

2. Segon pas: efectuar el pagament. Una vegada rebuda la confirmació de la 
plaça, cal efectuar el pagament. La plaça es considera coberta en el moment 
d’haver efectuat el pagament, prèvia sol·licitud de plaça i la seva confirmació. 
Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      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 
EE1 (Montserrat, 17-23 juliol) o EE2 Montserrat, 7-13 agost) 

Organitza: Monestir de Santa Maria de Montserrat. Amb el suport de l’URC, que 
coordina les inscripcions. 

Exercicis Espirituals a Montserrat amb el suport de l’URC - Estiu 2017 
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RECÉS DE QUARESMA AL SANTUARI DE L'AJUDA 
 

Pau i bé! 
 
Us fem arribar la informació del recés de Quaresma 
que es farà al Santuari de l’Ajuda (Barcelona) 
 
- Dissabte 25 de març a les 17:30h. al Santuari de 
l'Ajuda 
 
Anirà a càrrec de fra Josep Manuel Vallejo. 

 

UN NOU LLIBRE 

 
Presentación del libro Evolución del cuidado y profesión enfermera, de la Dra. 
Carmen Domínguez Alcón  
 
Ediciones San Juan de Dios-Campus Docent presenta el libro Evolución del 
cuidado y profesión enfermera, escrito por la doctora Carmen Domínguez Alcón. 
Esta publicación recoge de forma exhaustiva la historia de 17 siglos de la profesión 
enfermera en España, desde el momento en que el cuidado empieza a 
estructurarse como actividad profesional hasta las reivindicaciones actuales del 
sector. El libro pertenece a la colección HOSPITALIDAD.  
 
La doctora Carmen Domínguez Alcón presenta en Evolución del cuidado y profesión 
enfermera el resultado de una investigación exhaustiva sobre la enfermería en España 
desde el siglo IV hasta el presente.  
Se trata de una publicación pionera e innovadora que aborda la evolución del cuidado 
desde una perspectiva sociológica desde sus inicios, vinculados a la vida monástica, 
hasta las reivindicaciones más actuales.  
 
“Carmen Domínguez Alcón ha dado a luz el mejor libro que existe en nuestro país sobre 
la profesión de enfermera y sobre el arte de cuidar bien. […] El futuro de la salud va a 
ser más cuidar que curar. La autora se avanza a ese futuro para explicar cómo va a ser 
la profesión de enfermera, los retos que va a asumir y su valor como profesionales del 
cuidado. Es un libro definitivo, genial, realmente importante. Se tardarán varias décadas 
en escribir otro libro tan completo, documentado y al día”, apunta en el prefacio Jesús M. 
de Miguel, Catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona. 
 
La autora también analiza los debates recientes en la profesión enfermera y los desafíos 
del futuro, así como los temas globales en la sociedad actual y su relación con el cuidado. 
“Hay veinte problemas graves que las enfermeras tendrán que encarar, desde la 
globalización hasta las identidades transgénero, pasando por las desigualdades 
económicas, la democracia y la degradación ambiental. Domínguez Alcón muestra que 
todos estos problemas están relacionados con el empeño de cuidar”, nos avanza en el 
prólogo la Dra. Joan Tronto, Catedrática de la Universidad de Minnesot. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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QUAN ANEM ARRIBANT ALS 65, 70 ... ANYS 

 
CURS INTERNACIONAL 
 
QUAN ANEM ARRIBANT ALS 65, 70 ... ANYS 
 

L'art d'assumir creativament els penúltims i els últims trams de la vida 
 

 Acollir la pròpia biografia, en pau i agraïment ... 

 ... mentre esperem la realització de "la nostra gran esperança" 

 Exercicis Espirituals personalitzats 

 Nova manera de situar-se: horitzó de voluntariats, estudis, hobbies, etc. 

 Treballar la integració psicològic-mèdico-
espiritual  

 
→ 24 setembre a 20 octubre 2017 
 
professors: Cipriano Díaz Marcos, Carlos 
Domínguez Morano, Josep Gimènez Melià, Miquel 
Vilardell, Lluís Magriñà, Josep M. Agustí, David 
Guindulain, Xavier Rodríguez, Francesc Riera 
tríptic informatiu: www.covamanresa.cat 
inscripció: sol·licitar fitxa a info@covamanresa.cat 
 
CENTRE INTERNACIONAL D'ESPIRITUALITAT COVA DE ST. IGNASI - 08241 Manresa (Barcelona) +34 93 872 04 22  

 

 

SEGON CICLE DE XERRADES I CONVERSES DONA I RELIGIONS 

 
Ens plau convidar-vos al segon cicle de xerrades i converses Dona i religions que han 
organitzat conjuntament l’Oficina d’Afers Religiosos i el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona i que continuarà a partir del dilluns 20 de  març.  
 
A les últimes 3 sessions s’explorarà el debat social sobre el paper de les dones en les 
religions. En aquest cicle us proposem un diàleg amb dones actives i compromeses amb 
les diverses comunitats i tradicions religioses i espirituals que hi ha a Barcelona. En cada 
sessió, dues dones de religions diferents conversaran sobre els diversos aspectes que 
conformen la seva vida espiritual i comunitària, així com sobre el compromís amb el món 
que les envolta. També comptarem amb una fila zero amb participació de dones d’altres 
tradicions. 
 
Les tres últimes sessions seran: 
 
- Dilluns  27 de març, 19 h La violència contra les dones:  respostes i reivindicacions des 
del cristianisme catòlic i el judaisme     Biblioteca Horta-Can Mariner (Vent,1)  
 
- Dijous 30 de març , 19 h Feminismes i religions : lectura crítica de la tradició des del 
judaisme i l’islam  
Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras (Travessera de les Corts, 58)   
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TROBADA DE RELIGIOSOS JOVES 

 
A TODOS, A TODAS, L@S RELIGIOS@S JOVENES  

- Que participasteis en el I Encuentro de Salamanca (2015) y/o en el II de 
Madrid (2016) 

- Al grupo organizador del I Encuentro 
- A los integrantes de las Confer Joven regionales y/o diocesanas  

 
Teniendo en cuenta la evaluación del último Encuentro y otras sugerencias que nos 
hicisteis llegar por los correos: apasionate@confer.es y conmuevete@confer.es nos 
disponemos a preparar el III Encuentro de religiosos jóvenes, 2017. 
 
La primera cuestión que recogemos de vuestras palabras y como punto de partida para 
la preparación, es que seáis vosotros, como hicimos el primer año, quienes forméis el 
grupo organizador junto con nosotras. Esta es la primera tarea. Una vez que formemos 
el grupo iremos viendo, lugar, fecha, tema o temas a tratar, lema, diseño, personas que 
nos acompañen, dinámicas de reflexión, celebraciones… 
 
Así pues, demos el primer paso. Aquellos que deseáis poner al servicio de la vida 
consagrada vuestro tiempo y vuestros dones en la organización de este Encuentro, 
comunicad a esta dirección vuestro nombre y datos de contacto. 
 
Como podéis ver este correo irá destinado a varios grupos. Por ello, puede que a algunos 
os llegue duplicado. Disculpad esta molestia.  
De varios participantes no tenemos dirección de correo electrónico porque en el listado 
de inscripciones una sola persona se hacía responsable del grupo. En este caso por 
favor, reenviad a vuestros hermanos y hermanas esta comunicación. Gracias. 
 
Quedamos a la espera de vuestra respuesta, con ganas de acoger vuestras inquietudes 
y sueños.  

mailto:apasionate@confer.es
mailto:conmuevete@confer.es
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SEGON CICLE DE XERRADES I CONVERSES DONA I RELIGIONS 

 
Ens plau convidar-vos al segon cicle de xerrades i converses Dona i religions que han 
organitzat conjuntament l’Oficina d’Afers Religiosos i el Consorci de Biblioteques de 
Barcelona i que continuarà a partir del dilluns 20 de  març.  
A les últimes 3 sessions s’explorarà el debat social sobre el paper de les dones en les 
religions. En aquest cicle us proposem un diàleg amb dones actives i compromeses amb 
les diverses comunitats i tradicions religioses i espirituals que hi ha a Barcelona. En cada 
sessió, dues dones de religions diferents conversaran sobre els diversos aspectes que 
conformen la seva vida espiritual i comunitària, així com sobre el compromís amb el món 
que les envolta. També comptarem amb una fila zero amb participació de dones d’altres 
tradicions. 
 
Les dues últimes sessions seran: 
 
- Dilluns  27 de març, 19 h La violència contra les dones:  respostes i reivindicacions des 
del cristianisme catòlic i el judaisme     Biblioteca Horta-Can Mariner (Vent,1)  
 
- Dijous 30 de març , 19 h Feminismes i religions : lectura crítica de la tradició des del 
judaisme i l’islam  
Biblioteca Les Corts – Miquel Llongueras (Travessera de les Corts, 58)   
 
 

MONESTIR DE SANT DANIEL - 
GIRONA 
 

Primeres vespres del IV diumenge de 
quaresma. DIUMENGE  DE ” LETARE”. 
Tot fent  camí amb joia i gaubança vers 
la Pasqua. 
Us esperem per viure junts la pregària de 
vespres al monestir mil.lenari de Sant 
Daniel. 
Després de vespres compartirem una 
estona de tertúlia,  amb un  piscolabis   
 

JORNADES SOBRE EL SANT JERONI PENITENT DE CARAVAGGIO 
 

 
Els dies 2 i 3 de juny tindran lloc unes jornades d’estudi sobre aquesta pintura, 
que va adquirir el P. Bonaventura Ubach ara fa 100 anys 
 
Montserrat aplega els millors experts sobre l’obra de Caravaggio per analitzar el 

Sant Jeroni penitent del Museu del monestir 
Artur Ramon, Silvia Danesi Squarzina, Gonzalo Redín, Rossella Vodret, Ana 

González Mozo, Gianni Papi i el P. Josep de C. Laplana sintetitzaran els diversos 
aspectes que giren entorn del quadre 

 
Montserrat, març de 2017. El Museu de Montserrat (MDM) organitza, el divendres 2 i el 
dissabte 3 de juny, unes jornades d’estudi per celebrar el centenari de l’arribada a 
Montserrat del quadre Sant Jeroni penitent, l’única obra de Caravaggio que hi ha a 
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Catalunya. El curs reunirà alguns dels millors especialistes en Caravaggio a nivell 
internacional. 
 
Les ponències programades per al curs Caravaggio a Montserrat: centenari de 
l’arribada del Sant Jeroni penitent a Montserrat són les següents: 
 
Divendres 2 de juny de 2017 
 
Artur Ramon, historiador de l’art i antiquari 
El “Sant Jeroni penitent”. Estat de la qüestió 
 
Silvia Danesi Squarzina, Professora emèrita d’Història de l’Art. Univ. La Sapienza, 
Roma 
La procedència del “Sant Jeroni penitent” de Montserrat. La col·lecció Giustiniani 
 
Gonzalo Redín, historiador de l’art. Professor de la Universidad de Alcalá 
Corregint Caravaggio: Guido Reni vs el “destructor de la pintura” 
 
Rossella Vodret, historiadora de l’art. Antiga 
superintendent especial dels Museus de Roma 
Darreres investigacions historiogràfiques 
sobre el “Sant Jeroni” de Montserrat 
 
Dissabte 3 de juny de 2017 
 
Ana González Mozo, investigadora del 
Gabinet de Documentació Tècnica Museu del 
Prado 
Restaurant el “Sant Jeroni” de Caravaggio. 
Aspectes tècnics 
 
Gianni Papi, historiador de l’art, investigador i 
especialista en Caravaggio 
La influència de la revolució de Caravaggio a 
Espanya 
 
Artur Ramon i Josep de C. Laplana 
Conclusions 

 
Les inscripcions, que contemplen l’opció d’allotjament i pensió completa els dos dies, es 
poden fer a través del correu-e museu@larsa-montserrat.com o del telèfon 93 877 77 
45. 
Les sessions seran en català, en castellà i en italià, i tindran lloc a la Sala del Venerable 
de l’Hotel Abat Cisneros de Montserrat. 
 
Aquest és l’apunt del P. Josep de C. Laplana, director del MDM, sobre el quadre: 
 
El Sant Jeroni penitent de Caravaggio ha arrelat fortament a Montserrat. No hi ha dubte 
que hi juga un paper estel·lar. Aquest quadre no és tan sols l’obra insígnia del Museu de 
Montserrat, sinó que ha esdevingut una referència en el món artístic del nostre país. És 

mailto:museu@larsa-montserrat.com
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escaient que celebrem el centenari de la seva arribada a Montserrat, que no va estar 
exempta d’aventura. Va ser al voltant del 22 d’abril de 1917. El quadre arribava amb una 
identitat subrogada, no la pròpia. El 1915, el P. Bonaventura Ubach va assistir a la 
subhasta de mobles i pintures del Palazzo Magni, a Roma, i no va resistir la temptació 
de licitar per un quadre impressionant que representava, de mig cos, la figura d’un vell 
mig despullat que evocava la imatge característica de Sant Jeroni penitent. A la 
subhasta, el quadre sortia com a obra de Francisco Ribera, lo Spagnoletto. Val a dir que 
des de feia segles la figura de Caravaggio no suscitava gaire interès. Havia estat un 
pintor maleït. Tanmateix, aquests plantejaments eren ben estranys per al P. Ubach, que 
només volia un gran Sant Jeroni que presidís el seu gabinet d’estudis bíblics. 
  
La descoberta que el fals Ribera de Montserrat era un Caravaggio autèntic va tenir lloc 
l’any 1943, quan el més acreditat caravaggista Roberto Longhi va publicar un article amb 
el dibuix del Sant Jeroni, que ell mateix havia tret el 1914 al Palazzo Magni, abans de la 
subhasta, i que considerava que aquell quadre perdut era un veritable Caravaggio. 
Aquest article va caure a mans de Joan Ainaud de Lasarte que, a l’instant, va identificar 
el dibuix de Longhi amb el quadre de Montserrat. Arran de la descoberta, l’obra fou 
restaurada i presentada per primer cop a una exposició antològica de Caravaggio a Milà, 
el 1951. A partir d’aquest moment, va començar la solita storia de l’autentificació d’aquest 
nou Caravaggio que pretenia afegir-se al corpus del pintor. 
  
Avui, cap especialista dubta de l’autenticitat de l’obra, que es troba avalada també per 
documentació. Hem pensat que aquesta epopeia mereix un estudi, un reconeixement i 
una celebració. En aquestes jornades hem aplegat sis experts, que són la màxima 
autoritat en la matèria, per a sintetitzar els aspectes diversos que giren entorn del 
Caravaggio de Montserrat. 
 

TANDES D’EXERCICIS ESPIRITUALS 
 

Centro de Espiritualidad María Inmaculada. Misioneras Claretianas. 
C/ Mª Antonia París, 8. 43204 REUS (Tarragona) 
 
JUNIO 2017: Del 15 al 24 
Directores: Rosa Ruiz, Misionera Claretiana, y Marcus Vinicius Texeira, pbro. 
JULIO 2017: Del 2 al 11 
Director: Ramón Prat, pbro. 
 
Posibilidad de Ejercicios Espirituales y retiros personalizados a lo largo del año. 
INSCRIPCIONES:  
Teléfono: 977 756906 / 660522699 Email: claretianesreus@hotmail.com 
 
 

TALLER: EINES D’INTERIORITAT I MINDFULNESS 
 

Taller 
CUIDAR-ME CON CORAZÓN PARA CUIDAR-TE DESDE EL CORAZÓN 

Herramientas de interioridad y Mindfulness para aplicar en el aula y en familia. 
 

Impartido por Carmen Jalón (http://www.descubretuinterioridad.com) 
Autora de “Crear cultura de interioridad. En el aula, en la pastoral y en la vida diaria”, 
Khaf, Madrid, 2014. 

mailto:claretianesreus@hotmail.com
http://www.descubretuinterioridad.com/
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Coautora de “Mindfulness y Cristianismo. Entre la palabra y el silencio”. Ed. Siglantana, 
2016 
 
OBJETIVOS del TALLER:  

1. Favorecer el autocuidado como punto de partida para cuidar de los otros y de la 

Casa común, según las orientaciones de Laudato si’. 

2. Cultivar la interioridad a nivel personal y familiar, a través de experiencias breves 

de cuidado, calidez y compasión. 

3. Conocer prácticas de interioridad y Mindfulness de cinco minutos para aplicar en 

el aula y en la familia. 

DIA 22 de ABRIL DE 2017, sábado, de 10 a 18,30h. Al final de la jornada vienen los 
familiares si lo desean. 
LUGAR: CENTRE DE ESPIRITUALITAT MARIA INMACULADA. MISIONERAS 
CLARETIANAS  
C/ Antonia París, 8. 43204 REUS (Tarragona) 
INSCRIPCIÓN: claretianesreus@hotmail.com / tf de contacto 660522699 
PRECIO: 50€ (con comida). También hay posibilidad de inscripción sin comida, y dormir 
en la casa si alguien lo necesita. 
Para formalizar la inscripción ingresar en ES20 2100 0010 3302 0191 6501. 

 

LA BENEDICTINA OLGA NICOLAU HA DEFENSAT LA SEVA TESI 
DOCTORAL SOBRE ELS SALMS ASSOLINT “SUMMA CUM LAUDE” 
 

La llicenciada OLGA NICOLAU BALASCH, benedictina del Monestir de Sant Benet 
de Montserrat, ha defensat la tesi doctoral 
 

POESIA HEBREA ANTIGA, FORMA I SENTIT 
LECTURES DEL LLIBRE DELS SALMS 

 
el dimecres, dia 22 de març de 2017, de 4 a 7 de la tarda, a la seu de la Facultat de 
Teologia de Catalunya (AUSP)  Diputació, 231 (Aula Sant Jordi). 
Una tesi brillant que ha assolit la màxima nota. 

 

 

mailto:claretianesreus@hotmail.com
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Estem en campanya!  
Feu-vos i feu l’Escola Cristiana de 
Catalunya present a les xarxes!  
Logos, imatge... Material Tria Escola 
Cristiana: incorporeu-los a les vostres 
accions.  
 
Cercador 
http://cerca.triaescolacristiana.cat/  
Blog: Escola Cristiana de Catalunya 
notícies d’escoles: difoneu-les a les xarxes.  

Vídeo blog Troba bona escola: bons 
consells per cercar i triar escola: difoneu-los 
a les xarxes, incorporeu-los al vostre web o 
canal de vídeo.  

Twitter @EscolaCristiana: seguiu-lo i mencioneu-lo en els vostres missatges per 
aconseguir retweets, utilitzeu les etiquetes #DretADecidirEscola #TrobaBonaEscola 
#EscollirEscola  

Facebook Tria Escola Cristiana: feu m’agrada, convideu a fer-ho, interactueu amb els 
missatges...  
 
I també s’ha “estrenat” una altra campanya...  
Dilluns passat ens despertàvem amb la notícia d’El Periódico segons la qual que als anys 
2012 i 2014 la Generalitat va “desviar a l’escola concertada 81 milions de guarderies 
públiques”. El diari ho publicava a partir d’un certificat de la Direcció de Serveis 
d’Ensenyament, i ho reblava afirmant que “políticament és eloqüent que el Govern, 
temorós del desgast que podia comportar-li, ocultés aquest tràfec de recursos cap a la 
privada”.  

La resposta de la pròpia exconsellera no es va fer esperar. L’endemà, la Sra. Rigau 
assegurava que "el que vam fer no va ser desviar, sinó administrar de diferent manera 
els diners que hi havia". Ho va dir en declaracions a RAC-1, on va defensar que "la 
prioritat era pagar les nòmines del professorat. M'estranya que algú posi en dubte que 
s'haguessin de pagar les nòmines dels treballadors". Respecte al que va passar amb les 
guarderies, l’exconsellera assegurà que "el que pagava la Generalitat ho van pagar les 
diputacions, amb un acord marc, perquè eren de titularitat municipal, perquè l'Estat havia 
disminuït el pressupost de la Generalitat i havia augmentat el de les diputacions". Val a 
dir que el document en qüestió que s’ha fet públic a les xarxes fa esment a una 
transferència d’imports entre partides pressupostàries, i de cap manera a un desviament 
o un tràfec de recursos.  

El comunicat emès pel Departament d’Ensenyament explicava i contextualitzava la 
situació: “Entre 2011 i 2012 el govern de l’Estat va deixar de pagar més de 73 milions 
d’euros a la Generalitat per a l’escolarització de P3 a P5 i per als ajuts de 0 a 3 anys. 
Tenint en compte, a més, la greu situació de les finances de la Generalitat, el Govern va 
treballar per garantir la prestació dels serveis bàsics del Servei d’Educació de Catalunya”. 
Afegia que “[d]avant d’aquesta situació, la Generalitat va assumir amb pressupost propi 
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l’escolarització dels 3 als 6 anys i va garantir les nòmines a tots els docents, també als 
mestres i professors de l’escola concertada, ja que és el Departament d’Ensenyament 
qui efectua directament el pagament de les nòmines d’aquests docents” i que “[a]lhora, 
el Departament va acordar amb les Diputacions el seu suport per tal que aquestes 
assumissin els ajuts per a l’escolarització a les llars d’infants, tal com es va exposar en 
diverses reunions de la comissió mixta entre el Departament i les entitats municipalistes”.  
També les entitats titulars van publicar una nota de premsa en què anunciàvem que “en 
cap cas els beneficiaris d’aquesta actuació han estat els centres docents. D’acord 
amb la normativa reguladora dels concerts, els beneficiaris directes han estat els 
treballadors i treballadores dels centres concertats, perquè l’Administració té com a 
obligació abonar els salaris del personal docent. Així ho estableix de manera clara i 
indiscutible la normativa reguladora dels concerts educatius, i aquesta ha estat la finalitat 
de l’actuació de la Consellera.  

És forassenyat afirmar que, de 
manera directa o indirecta, els 
centres concertats hagin pogut 
ser còmplices d’una presumpta 
actuació contrària a 
l’ordenament per part de la 
Consellera d’Ensenyament”. 

La campanya de preinscripció 
per al proper curs ja s’ha 
inaugurat a través d’un missatge 
que no s’adreça a elogiar una 

determinada escola o a encomiar un concret servei, sinó a desprestigiar, desacreditar i 
injuriar l’escola concertada i les persones que, com la diputada Rigau, han manifestat el 
seu suport al Servei d’Educació de Catalunya amb convenciment i objectivitat.  

Ara resulta que els treballadors i treballadores de les escoles concertades s’aprofiten 
dels recursos destinats a altres institucions. Ara passa que les escoles som còmplices 
de presumptes conductes irregulars, que fem apropiació indeguda de fons públics... I al 
llarg de la setmana hem pogut sentir la mateixa cantarella procedent d’algun sindicat i de 
diferents portantveus parlamentaris que no són precisament de grups radicals. Quin 
afront!  

Servirà de res contestar amb contundència que ni un sol cèntim d’aquests crèdits 
transferits ha anat a parar a les titularitats de les escoles? Servirà de res afirmar que els 
imports redistribuïts ho van ser per liquidar les nòmines dels treballadors, pagament que 
és una obligació que l’Administració ha d’assumir per imperatiu legal (LEC, art. 205 i 
LOE, art. 117), a més d’una clara prioritat social? Es què els treballadors i treballadores 
de l’escola concertada són empleats de segona classe?  

Interessa a alguns identificar l’escola concertada com quelcom anòmal, molest i a sobre 
delictuós. I quan no es troben arguments en contra de la qualitat del servei, dels 
projectes, de la professionalitat i capacitat de les persones que els executen i de la 
significació social del Servei d’Educació de Catalunya, quan s’arracona la necessitat 
d’acceptar que som un país que creu en les llibertats, també en les educatives i que 
pensa que tothom que hi viu pot dur a terme lliurement el seu projecte vital, veiem com 
els discursos deriven cap a aquestes posicions ja no adverses, sinó insultants i 
difamatòries. Quina falta de respecte, quina gran injustícia que causa una profunda 
indignació i preocupació. Ha començat la campanya... 
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Les Missioneres de Natzaret són una congregació religiosa femenina que es dedica a 
l’ensenyament. El seu objectiu és educar el cor i la intel·ligència dels alumnes i ho fan a 
través de la innovació pedagògica en les seves escoles. “Signes dels temps” entrevista 
Montserrat del Pozo, superiora general de les Missioneres Filles de la Sagrada Família 
de Natzaret i referent mundial en innovació educativa. La conversa s’ha gravat al Col·legi 
Montserrat de Barcelona. 
 

Signes dels temps a TV3 : « Religiosa i pedagoga » 
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Data: 26 de març de 2017 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10.30  
www.tv3.cat/signesdelstemps | www.facebook.com/signesdelstemps 
 

 
 
 

 

i Las etapas de la vida, p. 90. 
ii Resistència i submissió, pp. 176-177. 
iii Francisco a la Asamblea de la Comisión Pontificia para América Latina, 19 de marzo de 2016. 
iv Christian Marte, El gobierno eclesial necessita una puesta al día, Selecciones de  Teología,  221, p. 27,1; 28,5. 
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25 ds Jornada de Formació Permanent amb José M. Rodríguez Olaizola, sj. 

27 dl CEVRE - Formació inicial | Comença el calendari del tercer trimestre 
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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  
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