
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Barcelona, 20 d’abril de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Festivitat de Sant Jordi : la rosa i el llibre 

Audiència privada 
del Papa al germà 
Emili Turú, superior 
general dels 
Germans Maristes. 

Carta del papa 
Francesc amb 
motiu del 
Bicentenari 
marista. 
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El P. Luís José Maza Subero, nou Provincial dels Carmelites de Catalunya 
 

Del 5 al 7 d’abril, els Carmelites de Catalunya es reuniren al convent d’Olot per 
celebrat el Capítol de la Província del Santíssim Redemptor de Catalunya. Aquesta 
província carmelitana compren el territori de Catalunya i inclou un Comissariat a 
Veneçuela i una implicació  missionera a Kenya. 

A l’assemblea capitular hi assistí com a President de la mateixa el Prior Gen eral, 
P. Fernando Millán Romeral, O.Carm. i el Conseller per a Europa, P. John Keating, 
O.Carm. 

 Uns mesos abans de les sessions capitulars es posà en marxa el procés electiu 
del Consell Provincial, format pel P. Provincial i quatre Consellers, càrrecs que foren 
confirmats a la primera sessió del Capítol pel President del mateix.  

 El nou Consell Provincial està constituït pels següents religiosos: Provincial, P. 
Luis Maza Subero, O.Carm., veneçolà de 57 anys que professà a l’Orde del Carme fa 30 
anys, membre de la comunitat de Barcelona i fins ara formador dels estudiants professos. 
Els Consellers són el P. Gaspar Borda i Bori O.Carm., i el P. Xavier D. Garmón Calvo, 
O.Carm., de la comunitat de Terrassa, i el P. Jordi M. Gil Costa, O.Carm., i el P. José 
López Villalba, O.Carm.,  de la comunitat de Barcelona.  

 El Capítol tractà sobre el present i futur de la Província. Els debats donaren com 
a fruit l’acord de posar en marxa el procés de diàleg amb la resta de Províncies 
Carmelitanes d’Espanya, el qual culminarà amb la unificació de les mateixes en un 
termini aproximat de tres anys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dalt a l’esquerra: El P. Xavier Garmón i a la dreta el P. Gaspar Borda. 
Al davant: P. General, Fernando Millán, el nou Provincial P. Lluís Maza Subero, 

El P. Jordi Mª Gil, El P. Josep López i el P. John Keating, conceller general. 

Els  Carmelites de Catalunya han celebrat Capítol Provincial 
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 Madrid, 17 de abril de 2017 
(IVICON).- Las Hermanas del Santo Ángel de 
la Guarda celebrarán el próximo sábado 22 de 
abril en la Catedral de Oviedo la beatificación de 
su fundador, el Padre Luis Ormières.   

Nació en Francia, Quillán, departamento de 
l´Aude, el 14 de julio 1809, en plena época de la 
post-revolución francesa. 

Estudia en el seminario de Carcassonne y pronto 
sus superiores descubren en él una decidida 
vocación pedagógica por lo que le nombran 
profesor del Seminario Mayor. El 21 de diciembre 
de 1833 recibe la ordenación sacerdotal a la 
edad de 24 años. 

Luís Ormières no es un erudito, ni un teórico, es 
un sacerdote sencillo que conoce su tiempo e 
interpreta la realidad a la luz del evangelio. Es un 
hombre de acción y de fidelidad que se deja 
afectar por una llamada o inspiración del cielo. 
Se muestra flexible a la voluntad de Dios sobre 

él. Sienta la llamada de atender a la educación de los niños que están faltos de cultura y 
formación cristiana, de ahí todo su empeño en hacerse ayudar por religiosas que junto 
con él se entreguen generosamente a esta causa. Define su perfil una gran vocación de 
educador de la niñez y juventud, especialmente los niños y jóvenes del campo. Sabía 
que la educación se apoyaba en la igual dignidad de las personas y en el reconocimiento 
del don particular que a cada individuo Dios le concede. 

Como educador muestra esmerada atención a la formación de los niños y jóvenes más 
desfavorecidos, pues estaba persuadido de que donde están los pobres allí tiene que 
estar la Iglesia. 

Por su talante evangélico se inclina siempre en atender las urgencias y necesidades de 
los más pobres. Para él, el servicio a los demás estaba por encima de cualquier otro 
interés y también del riesgo de su misma vida como lo demostró en su entrega a los 
afectados por las epidemias en Camus (1838 y 1845). Vivió su propia vocación como un 
acto de obediencia al Señor. El Dios de su vida le dotó de sabiduría para situarse en una 
sociedad e Iglesia atravesada de fracturas. Lo hizo desde un gran espíritu de libertad. 

Creía en el destino personal de cada individuo y en el don propio de cada persona. 

 

Su pasión fue: Formar verdaderos discípulos de Jesús  
Vive su vocación como un acto de obediencia al Dios de su vida  
Como educador destaca por la esmerada atención a los más necesitados  
Le caracteriza la sencillez y el servicio  
Su fe en el hombre le hace reconocer que cada persona tiene su propio don  
Su fe en Dios le lleva a una confianza plena en la Divina Providencia 

La Familia Àngel de la Guarda celebra a Oviedo la beatificació 
del seu fundador, el P. Luis Ormières 

http://www.hnassantoangel.com/
http://www.hnassantoangel.com/
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El papa Francesc ha rebut el superior general dels Maristes, Emili Turú, en audiència 
privada a la biblioteca del Palau Apostòlic del Vaticà, dins del context de la celebració 
del bicentenari de l’Institut marista. 
 
Durant la trobada, Turú ha entregat al Papa un llibre del fotògraf Marco Amato que 
descriu el projecte Fratelli del Líban. El Sant Pare ha agraït l’obsequi i ha escrit una 
dedicatòria en un volum destinat als col·laboradors del projecte. També ha enviat una 
benedicció especial als Maristes Blaus de Síria. El papa Francesc ha entregat també un 
missatge dirigit als Maristes de Champagnat que es difondrà en els propers dies. 
 

L'aniversari 
marista 

Aquest any l’Institut 
celebra el 

bicentenari en tres 
dates: el 2 de gener 

passat, aniversari 
de la Fundació de 

l’Institut; el 6 de 
juny, coincidint amb 

la festa de Sant 
Marcel·lí, i el 8 de 

setembre l’obertura 
del Capítol General. 

 

El papa Francesc celebra els 200 anys dels Maristes 
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El hermano Emili Turú, con el Papa Francisco 

Maristas 

Carta de Francisco a la congregación por su 200 aniversario 

Emili Turú: "El Papa nos agradeció a los maristas lo que somos y 
hacemos en la Iglesia hoy" 

"Nos animó a apreciar nuestra vocación de hermanos y a promover la vocación 
laical" 

 
La calidez personal del Papa te hace olvidar enseguida que te encuentras en un 
"palacio". Diría que el tono fue muy fraternal, como era de esperar.n el hermano Emili 

Turú 
(Maristas | 18 de abril de 2017).- El día 10 de abril, el Papa Francisco ha recibido en 
audiencia privada al hermano Emili Turú, Superior general de los Maristas. En la 
entrevista que sigue, el hermano Emili nos relata su encuentro con el Papa y el mensaje 
que recibió dirigido a los maristas de Champagnat. Añadimos la carta personal del Papa 
a la congregación con motivo de la celebración de su 200 aniversario. 
 
¿Por qué tuvo lugar esta audiencia? 
Estamos celebrando el bicentenario de la fundación del Instituto y, por otra parte, el XXII 
Capítulo general tendrá lugar el mes de septiembre de este mismo año en Colombia. 
Nos pareció, pues, importante pedir un mensaje al Papa para todos los maristas de 
Champagnat con ocasión de estas celebraciones. 
 
¿Dónde se celebró la audiencia y cómo fue el tono de ese encuentro? 
Como es habitual al tratarse de una audiencia privada, ésta tuvo lugar en la Biblioteca 
privada del Palacio Apostólico. El lugar es muy impresionante: hasta que llegas a la 
Biblioteca tienes que recorrer largos corredores y diversas salas renacentistas, todas 
ellas extraordinariamente decoradas... y, por supuesto, diversos puestos de control. 
De todos modos, la calidez personal del Papa te hace olvidar enseguida que te 
encuentras en un "palacio". Diría que el tono fue muy fraternal, como era de esperar. 

Carta del Papa pel Bicentenari marista 
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El solo hecho de sentarse no frente a frente con una mesa de por medio, sino en un 
lateral de la mesa, con las sillas cerca, ya indica el tono de cercanía que el Papa quiere 
dar a ese tipo de encuentros. 

¿Puede compartir alguno de los temas tratados con el Papa? 
El Papa se interesó casi desde el inicio por si sentíamos que la vocación de "hermano" 
era suficientemente comprendida en la Iglesia. 
Yo creo que la vocación de hermano es "uno de los secretos mejor guardados de la 
Iglesia católica", como dijo en una ocasión John Allen. No se conoce ni se valora 
suficientemente, especialmente en el contexto de la vida religiosa masculina, que es 
mayoritariamente clerical, y así se lo expresé. Como ejemplo, le enseñé la invitación que 
recibí para esa audiencia, donde se me llamaba "Padre"... y, de hecho, así fue publicado 
por las Noticias vaticanas. 
El Papa, como ya ha dicho muchas veces, subrayó que eso se debe al fuerte clericalismo 
que persiste en la Iglesia, que frecuentemente ignora o incluso anula al laicado. En este 
sentido, nos animó a apreciar nuestra propia vocación de hermanos y a continuar 
promoviendo la vocación laical. 
 
¿Algún otro tema que quisiera mencionar? 
El Papa fue muy explícito en su valoración de la extraordinaria importancia de la 
educación de los niños y jóvenes, e insistió en que la escuela continúa siendo un lugar 
privilegiado para esa educación. Por eso, decía, busquen nuevos lugares y maneras de 
educar y estar cerca de los niños y jóvenes, pero no abandonen la escuela. 
  
¿Hablaron algo sobre nuevos proyectos? 
Llevé al Papa, como regalo, un libro que es un foto-reportaje sobre el "Proyecto Fratelli", 
promovido conjuntamente con los Hermanos de La Salle en Líbano, al servicio de niños 
y jóvenes desplazados, especialmente de Irak y Siria. El proyecto le interesó mucho, 
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tanto es así que se quedó con uno de esos libros, pero en otro escribió, de su puño y 
letra, una bonita dedicatoria a los hermanos que colaboran en ese proyecto, 
agradeciéndoles su servicio y animándoles a continuar a sembrar porque, en sus propias 
palabras, "dará mucho fruto". 
Hablamos también de los "Maristas azules" de Alepo, para quienes tuvo palabras de 
admiración y simpatía, y a quienes envió una bendición especial. 
Tuve también ocasión de hablarle de las nuevas fundaciones internacionales a partir del 
proyecto "ad gentes" (2005) y ahora con el proyecto Lavalla200>. 

 El Papa, en el mensaje escrito que le entregó, se refiere a los 200 años de 
existencia del instituto, como "una gran historia de entrega en favor de niños y 
jóvenes"... 
Así es, y repitió varias veces su agradecimiento no sólo por lo que hemos llevado a cabo 
en el pasado, sino, de manera particular, por lo que somos y hacemos en la Iglesia hoy. 
Y, por supuesto, ¡pidió que recemos por él! 

Yo le aseguré que cuenta con nuestra oración y nuestro apoyo, y le agradecí 
particularmente el impulso que ha dado a la Iglesia, invitándonos a todos a estar en 
"permanente estado de misión" y "en salida". 

Vegeu: Periodista digital 

 
Mensaje del Papa Francisco al hermano Emili Turú Rofes 
Superior General de los Hermanos Maristas 
 
Querido hermano: 

Me es grato saludarlo y a través suyo a toda la familia Marista, con motivo del 
bicentenario de la fundación de su Congregación, durante el cual celebrarán el XXII 
Capítulo general que tendrá lugar en Colombia. Han deseado preparar esta efeméride 

http://www.periodistadigital.com/religion/vida-religiosa/2017/04/18/religion-iglesia-vida-religiosa-maristas-emili-turu-el-papa-nos-agradecio-a-los-maristas-lo-que-somos-y-hacemos-en-la-iglesia-hoy-200-aniversario.shtml
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bajo el lema "un nuevo comienzo", en el que está sintetizado todo un programa de 
renovación que supone mirar con agradecimiento el pasado, discernir el presente y 
abrirse con esperanza al futuro. 

La gratitud es el primer sentimiento que brota del corazón. Se necesita esta actitud de 
reconocimiento para valorar las obras grandes que Dios ha hecho a través de ustedes. 
Así mismo, dar gracias nos hace bien; nos ayuda a reconocemos pequeños ante los ojos 
del Señor y deudores de una tradición que nos ha sido dada sin haber hecho nada por 
nuestra parte. Ustedes pertenecen a una gran familia rica de testigos que han sabido 
donar sus vidas por amor a Dios y al prójimo con ese espíritu de hermandad que 
caracteriza a la Congregación y que convierte al otro en "hermano muy querido para mí" 
(Flm 16). Estos dos siglos de existencia se han transformado a su vez en una gran 
historia de entrega en favor de niños y jóvenes, que han acogido a lo largo y ancho de 
los cinco continentes y los han formado para que fueran buenos ciudadanos y, sobre 
todo, buenos cristianos. Estas obras de bien son expresión de la bondad y misericordia 
de Dios que, a pesar de nuestras limitaciones y torpezas, jamás se olvida de sus hijos. 

Sin embargo, no basta contemplar el pasado, sino que es necesario realizar un 
discernimiento del momento presente. Es justo que se examinen y es bueno que lo hagan 
a la luz del Espíritu. Discernir es reconocer con objetividad y caridad el estado actual, 
confrontándolo con el espíritu fundacional. San Marcelino Champagnat fue un innovador 
para su tiempo en el ámbito educativo y de la formación. Él mismo experimentó la 
necesidad del amor para poder sacar a relucir las potencialidades que cada chico lleva 
escondidas dentro de sí. Su santo Fundador decía: "educación es para el niño lo que el 
cultivo es para el campo. Por muy bueno que éste sea, si se deja de arar, no produce 
más que zarzas y malas hierbas". La tarea del educador es de entrega constante y tiene 
una carga de sacrificio; sin embargo, la educación es cosa del corazón, esto la hace 
diferente y sublime. Estar llamados a cultivar exige, antes que nada, cultivarse ustedes 
mismos. El religioso educador tiene que cuidar su campo interior, sus reservas humanas 
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y espirituales, para poder salir a sembrar y cuidar el terreno que le han confiado. Deben 
ser conscientes que el terreno que trabajan y moldean es "sagrado", viendo en él el amor 
y la impronta de Dios. Con esta dedicación y esfuerzo, fieles a la misión recibida, 
contribuirán a la obra de Dios, que los llama a ser sencillos instrumentos en sus manos. 

Finalmente, los animo a que se abran con esperanza al futuro, caminando con espíritu 
renovado; no es una ruta diferente, sino vivificada en el Espíritu. La sociedad hoy 
necesita personas sólidas en sus principios que puedan dar testimonio de lo que creen 
y así construir un mundo mejor para todos. Los guiará en este camino el lema de vuestro 
Instituto religioso que es ya todo un proyecto de vida: "Todo a Jesús por María, todo a 
María para Jesús". Es confiar en María y dejarse guiar por ella en su humildad y servicio, 
en su prontitud y entrega silenciosa; son actitudes que el buen religioso y educador tienen 
que transmitir con su ejemplo. Los jóvenes reconocerán en su modo de ser y actuar que 

hay algo de extraordinario y comprenderán que merece la pena no sólo aprender estos 
valores sino, y sobre todo, interiorizarlos e imitarlos, María los acompañará en este 
propósito y, junto a ella, ratificarán su vocación, contribuyendo a crear una humanidad 
siempre y continuamente renovada, donde el vulnerable y el descartado sean valorados 
y amados. Este futuro que desean y por el que sueñan no es una ilusión: se construye 
desde hoy, diciendo "sí" a la voluntad de Dios en la certeza que él, como Padre bueno, 
no defraudará nuestra esperanza. 

Agradezco al Señor y a María, Nuestra Buena Madre - como a san Marcelino le gustaba 
llamarla - la presencia en la Iglesia de vuestra vocación y servicio, y pido para ustedes 
el don del Espíritu Santo para que, movidos por él, lleven a los niños y jóvenes, como 
asimismo a todos los necesitados, la cercanía y la ternura de Dios. 

Vaticano, 10 de abril de 2017 
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Hermano, 

simplemente 
hermano 

 
Emili Turú, 

superior 
general de 

los HH. 
Maristas 

 
 
 
 
 
 

 
En distintas ocasiones, trabajando con grupos de religiosos y religiosas, he invitado 
a reflexionar en la pregunta Cuál ha sido tu mejor experiencia en la vida religiosa, una 
experiencia que te haya llenado de vida y energía?". Siguiendo los principios de la 
“Indagación apreciativa", cada persona compartió esa experiencia con otra persona, y 
luego se trabajó en pequeño y gran grupo, de manera que uno podía sentir cómo la 
energía positiva del grupo iba creciendo progresivamente, a medida que se construía 
sobre aquello que nos da vida en vez de centrarse en los problemas y lo que nos quita 
vitalidad. 

Pero lo que quiero hoy destacar es una especie de denominador común en la mayoría 
de respuestas. Aunque las situaciones vividas por cada persona fueron muy distintas y 
variadas solía coincidir que las experiencias que más vida y energía les habían dado 
eran aquellas que les habían obligado a salir de su zona de confort y comprometerse en 
un camino inexplorado  

Creo que esto es también válido a nivel institucional, como cuerpo colectivo En la medida 
en que como familias religiosas somos capaces de abandonar nuestra zona de confort y 
explorar nuevos caminos, en esa misma medida sentimos crecerla esperanza, la 
vitalidad, el entusiasmo. 

¿No es una buena demostración de esto el enorme entusiasmo que se ha generado en 
la Iglesia cuando el papa Francisco ha puesto el foco en una Iglesia "en salida", más que 
en el mantenimiento de la institución? Es un mensaje importante para quienes tenemos 
responsabilidades de gobierno en la vida religiosa. Si gastamos más energías en el 
mantenimiento de lo que existe que en ayudar a nacer la novedad del Espíritu, no nos 
extrañemos de resultados un poco desalentadores. Si quieres resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo decía Einstein. 

La invitación a dejar la zona de confort es para todos los religiosos y religiosas Forma 
parte de nuestro ADN, aunque a veces nos acomodemos y pidamos a gritos que nos 
dejen en paz. Pero sabemos que lo que está en juego es nuestra vitalidad, nuestro futuro. 

Y tú, ¿cuándo fue la última vez que tomaste una decisión audaz? ¿Qué estás dispuesto 
o dispuesta a arriesgar? 
 
Vida Religiosa - abril 2017 - número 4 vol. 123 

La millor experiència 
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José María Ferre  
Testimonios de algunos de los 10 jóvenes que vinieron a Rmeileh, Líbano, para celebrar 
la Pascua con un grupo de universitarios libaneses. Fui tomando notas de lo que decían, 
mientras el corazón se me encogía y me temblaba la mano al escribir. Esto es algo de lo 
que anoté:  
 
1. … La amenaza continua de las bombas nos obligaba 
a dormir por turnos: un rato mis padres; otro rato 
nosotros… He visto salir sangre a borbotones de los 
cuerpos de personas que sufrieron impacto de 
obuses… Y no soporto el olor de la sangre… A veces, 
destruían los postes del tendido eléctrico y varios 
muchachos de mi edad nos lanzábamos al riesgo de la 
calle para izarlos de nuevo y restablecer la 
electricidad… Los rebeldes nos amenazaban: Si no os 
vais de este barrio, seréis considerados partidarios del 
gobierno, y moriréis… Llegué a sentirme como un 
animal, sin ganas de hacer nada, sin ilusión. Estuve así 
dos meses. El H. Georges Sabe me vio así y me 
interpeló: durante mucho tiempo había perdido mi 
sensibilidad, pero ese día estuve llorando durante dos 
horas. El Hermano me fue quitando la visión negativa 
que tenía, y me propuso cosas positivas que yo podía 
hacer; me orientó hacia la ayuda humanitaria… Creo 
que hay dos tipos de personas: los que reciben negatividad y ofrecen negatividad, y los 
que reciben negatividad y ofrecen positividad… Actualmente soy jefe scout y catequista. 
Este año acabo ciencias económicas en la Universidad.  

 
2. Soy Hikmat y tengo 25 años. Soy bailarín: la 
danza es mi vida; la política no me interesa… Vivo 
con mi familia en un lugar situado entre barrios 
opuestos: de un lado las fuerzas gubernamentales, 
del otro la oposición. ¿Qué suscita en vosotros la 
palabra GUERRA? ¿Odio, venganza, violencia, 
destrucción…? Sí, todo eso es cierto, pero para mí 
la guerra es:  

- Dar las buenas noches a mi familia sin saber si, al 
día siguiente, podré darles los buenos días  

- Salir de casa sin estar seguro de que podré volver.  

- Enterarme por Facebook de la muerte de quienes 
eran mis amigos y compañeros…  
Como soy bailarín profesional, me han salido ofertas 
de trabajo en Beirut. Pero yo sigo aquí en Alepo, 
trabajando con los niños. Creo que Dios me quiere 
aquí ayudando con la danza a superar traumas… La 

danza es un lenguaje que no necesita traducción… Puedes verte envuelto en situaciones 
horrorosas y ser capaz de producir algo hermoso… He filmado algunos vídeos tanto con 
gente del gobierno como con los rebeldes. Pero una vez, manipularon un vídeo y lo 

Veus d’Alep 
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sacaron por TV: aparecía bailando entre cadáveres de niños… Me hundí, pero conseguí 
salir y continué mi trabajo: este talento que Dios me ha dado no puede quedar sólo para 
mí… Yo siempre he sido un cristiano tradicional: la misa, las oraciones… pero me di 
cuenta que no basta con eso: tenía que mostrar a la gente que Jesús está vivo. Y lo sigo 
intentando a través de la música y la danza.  

 
3. Soy Joelle. Me resulta extraño estar aquí sin oír el 
silbido de los obuses. He desarrollado el oído y el olfato; 
y percibo de lejos el ruido de los obuses y el olor de la 
pólvora… Los sentía cada vez más cercanos. En casa, 
dormíamos en el cuarto de baño en el sótano, para 
protegernos. Una noche cayó un obús en el edificio 
contiguo que quedó destruido; nuestra casa se vio muy 
afectada. El H. Sabe nos mandó un vehículo para salir 
de allí e instalarnos en casa de los hermanos… Cuando 
me reúno con los amigos, la primera pregunta es 
siempre saber quiénes son los que han muerto… Al 
principio, no tenía ni fuerzas para llorar, pero decidí salir 
adelante y seguir luchando mientras esté viva. Creo 
que todo lo que estamos viviendo nos ha hecho ser 
responsables antes de tiempo…  

 
4. Me llamo Khatoun. Hasta 2012 vivía con mi 
familia en Rafqa y estudiaba economía bancaria 
en la universidad. Pero en 2012 empezamos a 
ver en la ciudad unas personas extrañas; eran 
hombres armados vestidos de negro; más tarde 
comprendí que eran del ISIS… Un día regresaba 
a casa con una amiga musulmana y uno de esos 
militares me hizo un gesto de degollación por no 
llevar velo… Se enteraron dónde vivía mi amiga 
y entraron en la casa; pronunciaron sobre ella el 
nombre de Alá tres veces y eso, según ellos, les 
daba el derecho de llevarse a la joven. Fue inútil 
la resistencia de la familia. El padre, como último 
recurso, pidió que le dejaran un momento de 
intimidad con su hija para despedirse de ella: la 
llevó a una habitación contigua y la mató. A partir 
de entonces me puse el velo musulmán y,  

con mi familia, buscamos la manera de escapar 
hacia Alepo. El velo era una simple estratagema: bien sabe Dios que, en el fondo de mi 
corazón, seguía siendo cristiana; era simplemente para salvar mi vida. Me encontré en 
Alepo sin papeles, con dificultades para proseguir mis estudios… pero poco a poco 
hemos ido saliendo adelante…  
 
5. Nosotras dos somos la mayor y la más joven del grupo. No hemos venido a compartir 
nuestro dolor para que veáis lo mucho que hemos sufrido, sino para animaros a seguir 
luchando por la vida. Han circulado estos días las fotos de lo que ha sido nuestro Via 
Crucis en el domingo de Ramos. El gran edificio que aparece en las fotos es el centro 
juvenil que tenían los jesuitas en Alepo; era un punto de referencia para todos nosotros: 
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un centro de vida y de apoyo 
para los jóvenes cristianos. 
Ahora ha sido destruido; sólo 
quedan ruinas. ¿Renacerá 
de sus cenizas? El Domingo 
de Ramos organizamos allí 
un Via Crucis: llevábamos 
ramos de olivo y nos 
hacíamos una pregunta: 
¿Dónde puedo dar vida? 
Luego quemamos los ramos 
mientras nos 
preguntábamos: ¿En qué 
traiciono yo o en qué he sido 

yo traicionado? Al final, nos hicimos pequeñas cruces con palitos y subimos hasta el 
tercer piso del edificio en ruinas, donde estaba la capilla que tantas veces nos había 
congregado… El Cristo crucificado que la presidía estaba también sin brazos… De todo 
esto, os hemos traído unos recuerdos, para la capilla del Proyecto Fratelli: los restos de 
un obús ya explotado y que nos ha servido de jarrón para colocar unas ramas de olivo. 
Y dos candelabros que estaban en la capilla; son de hierro forjado y han quedado 
chamuscados por el fuego… 



  
 
 
 
 

    14 | 44 

 
 
 

 
 
 

Les germanes Pilar 

Manasanch (esquerra) 

i Antonia Ortiz (dreta). 

 
Residències 

d’ancians 
assistides, llars 

residència, centres 
de dia, menjadors 

socials, centres 
per a persones 

amb disminució 
física i psíquica i 
cases d’acollida 

per a dones i nens. 
Fins a 70 centres 

d’aquestes 
característiques, 

2.500 treballadors i 
700 voluntaris 

s’agrupen a 
l’Associació de 

Centres Sociosanitaris Catòlics de Catalunya (ACSCC), una entitat fundada l’any 1996. 
 
«El nostre objectiu és impulsar l’evangelització en el món sociosanitari, garantint l’atenció 
integral de la persona i promovent un model de salut basat en una filosofia humanista i 
cristiana», explica la secretària general de l’associació, la germana Antonia Ortiz. 35 
congregacions religioses especialitzades en l’atenció i l’acompanyament sanitari donen 
forma als centres sociosanitaris catòlics: «Ho fem sense esperar gratificació, vivint feliços 
en el lliurament, guarint les nafres del cos de Crist sofrent en els nostres centres», detalla 
la germana Pilar Manasanch, de l’associació. 
 
El centre són les persones més empobrides: «És prioritari acceptar els que es troben 
sense recursos, els exclosos, en una Església pobra i per als pobres, com diu el Papa», 
sosté la germana Ortiz. I també han apostat per la preparació professional a través de 
l’Escola de Pastoral Nostra Senyora de la Salut: «En la visita al malalt no n’hi ha prou 
d’aplicar draps calents. Cal ser experts en la matèria per oferir atenció professional amb 
competència», detalla la germana Manasanch. «I, en segon lloc, compartir els 
sentiments. Saber escoltar i ajudar el malalt a portar el propi dolor i sofriment», continua. 
L’Escola de Pastoral es va fundar l’octubre de 1990 i forma els treballadors dels centres 
associats, tot i que també està oberta a persones alienes. De fet, proposen treballar i 
planificar amb la Delegació diocesana de Salut. 
 
Una de les titulacions que s’expedeix a l’escola és el diploma d’Agent de Pastoral, emès 
pel prestigiós Institut Camillianum de Roma, dirigit a sacerdots, religiosos i seglars que 
treballen en el camp sociosanitari com a professionals o voluntaris. El curs es 
desenvolupa durant un bienni amb 240 hores lectives i acredita per treballar en els 
centres sanitaris com a responsable de la Pastoral de la Salut. 

Atenció sociosanitària catòlica i sense ànim de lucre 
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Dos deixebles de Jesús surten de Jerusalem per anar a Emaús, un poble que es 
troba a uns onze quilòmetres de distància. Durant el trajecte, comenten les darreres 
notícies sobre la crucifixió i la mort del seu mestre. Els rostres, tenyits de tristesa, 
reflecteixen el seu estat d’ànim. El camí de baixada simbolitza la seva desil·lusió. Quan 
els somnis es fan miques, queda ben poc a fer. Les comunitats cristianes, les 
congregacions religioses, se senten identificades amb aquests dos deixebles. Els 
poders, els poders de sempre, sembla que triomfen. Sempre aixafen els mateixos. Ni tan 
sols els anuncis de les dones sobre aparicions i les comprovacions d’altres deixebles són 
suficients per obrir-los escletxes d’esperança. No els creuen perquè no el van veure. Ells 
que el veuen no se’l creuen. No van més enllà de les 
notícies i dels successos. Es tracta de saber llegir els 
signes dels temps. Aquest analfabetisme espiritual ens 
fa mal. 

Primer, la frustració de les expectatives. Quan 
Jesús s’afegeix als dos deixebles per continuar 
conversant, li expliquen la seva situació. Reconeixen 
que Jesús era un gran profeta i, a la vegada, que el 
poder de les instàncies religioses i polítiques havien estat suficient per crucificar-lo i 
matar-lo. La seva expectativa: «Nosaltres esperàvem que ell seria el qui hauria alliberat 
Israel.» La reducció de Jesús a un líder polític excepcional condueix a la frustració. El 
Regne de Déu és una altra cosa. La temptació permanent: llegir l’evangeli des de les 
categories de poder i de grandesa. Jesús denuncia aquesta concepció: «Ja sabeu que 
els governants de les nacions les dominen com si en fossin amos i que els grans 

personatges les mantenen sota el seu poder» (Mt 20,25). 
Calia que frustressin aquestes expectatives. 

Segon, l’aprenentatge. Recriminen al nouvingut que 
no sàpiga res del que ha passat. No obstant això, Jesús 
comparteix amb ells el seu camí, els pregunta i els 
escolta atentament. Ells li expliquen amb tots els ets i uts 
els darrers esdeveniments viscuts, li mostren les seves 
expectatives i la frustració. No se n’amaguen. Quan ho 

han perdut tot, no hi ha res més a perdre. Potser en comptes d’adoctrinar els cristians 
d’avui seria més profitós escoltar-los amb atenció 
perquè la transformació arribi a les entranyes. Jesús 
no els enlluerna amb les respostes. N’apel·la la fe 
dèbil, que no sap interpretar els profetes ni veure el 
sofriment com a camí per a la glòria. Ens resistim a 
captar l’essència de l’evangeli.  

Tercer, el Crist interior. El crepuscle tenyeix 
l’horitzó de llums vermelles. Li demanen que es quedi 
amb ells perquè vespreja. Jesús hi accedeix. A la taula, quan pren el pa, el beneeix i el 
parteix, se n’adonen i obren els ulls. Ara el reconeixen. En aquest moment, desapareix. 
Jesús es transforma en la seva vida en el Crist interior, que els abrusa el cor. La 
interioritat com a pas a la fe. Ells tornen a Jerusalem, malgrat que és de nit. La resurrecció 
els crea un món nou. No discuteixen idees ni ploren expectatives. Expliquen als altres la 
seva experiència amb Jesús. Tota la resta és secundari. 

Lluís Serra Llansana 

Caminar acompanyats 

Tinc expectatives 
personals o grupals 
que no s’ajusten a 

l’Evangeli? 

Sé interpretar el 
que estem vivim? 

Quina novetat 
m’aporta Jesús? 

Quina experiència 
personal amb Jesús 
pot transformar la 

meva vida?? 
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L’arquebisbe Omella presideix l’acte dels “àngels de la caritat” que ajuden als 
malalts des de fa més d’un segle 
 

 Amb motiu del 125è aniversari de 
les Serventes de María, l’arquebisbe de 
Barcelona, Mons. Joan Josep Omella ha 
oficiat aquest mes d’abril una celebració 
familiar, senzilla i emotiva amb les 
membres de la congregació i els més 
propers. L’arquebisbe va donar les gràcies 
per tot el recorregut fet durant tants anys, 
fruit de la seva dedicació i devoció per 
Déu. Les va felicitar per exercir com 
“àngels de la caritat”. “Sou les enviades 
per servir al malalt”, va afegir Omella. 
 
Recorregut vocacional 
Durant tota la seva trajectòria 
les Serventes de Maria van arribar a 
Sarrià ajudades per l’ajuntament i per les 
autoritats tan civils com eclesials. 125 

anys de servei als malalts, posant injeccions i donant entrepans, els dimarts i els 
dijous.  Una acció solidària que ha contribuït a integrar-se en el barri de Sarrià que les 
ha acollit i acompanyat tots aquests anys, passant per una Guerra Civil que els va destruir 
gairebé l’habitatge. 

125 anys de les Serventes de Maria de Sarrià 
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Algunes llibres per llegir i regalar… i molts d’altres a les llibreries 
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“Para la vida religiosa la crisis es una oportunidad de cambio” 

Habla el padre David Kinnear Glenday, comboniano, secretario de la Unión de 
Superiores Generales. La disminución de las vocaciones y los escándalos financieros 
han dejado huella, pero hay signos de esperanza. El magisterio de Francisco «es fuente 
de energía para los religiosos» 

 
David Kinnear Glenday (foto: comboniani.org) 
 
VATICAN INSIDER 19/04/2017 
FRANCESCO PELOSO | CIUDAD DEL VATICANO 
 
Padre Glenday, usted tiene orígenes escoceses y desde 2009 es secretario de la 
Unión de Superiores Generales (USG); parece que en Europa la vida religiosa sufre 
crónicamente una disminución constante de vocaciones. ¿Está de acuerdo?   
Admitamos que en general en Europa hay una disminución de las vocaciones. Pero, 
antes que nada, esto no siempre es cierto; en segundo lugar, si hoy un joven francés 
decide seguir la vida religiosa, esto indica una elección muy radical. Y entonces, tal vez 
es cierto que no hay mucha cantidad, pero habrá un poco de calidad, porque este chico 
o esta chica debe tomar una decisión semejante sin muchos apoyos sociales o familiares, 
con una convicción extrema. Además, creo que los religiosos y las religiosas en Europa 
viven el fenómeno actual sin pánico, pensando que tal vez este es el momento para 
volver a las raíces, para volver a descubrir la esencia de la vida religiosa; además, existe 
la convicción de que en Europa la vida religiosa, que se ha renovado tantas veces en los 
siglos pasados, volverá a renovarse antes o después en el futuro. Y luego, 

David Kinnear Glenday, combonià, secretari de la USG 
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numéricamente quién sabe: puede ser que (lo digo como broma), que tal vez antes había 
demasiados. Pero en el fondo no se trata de una broma, porque un aspecto de este 
fenómeno es que hoy existe la conciencia de poderse dedicar al Señor en muchos 
«estados», incluso como laicos, por ejemplo.  
  
Extendiendo la mirada, más allá de Europa, la cosa cambia...   
 En lo personal, no me entusiasman 
los que se consuelan diciendo: «Beh, 
somos pocos en Europa, pero somos 
muchos en otras partes, en Asia o en 
África...». Porque se ve bastante 
claramente que factores que han 
influido negativamente en Europa 
comienzan a llegar a otras realidades 
y países. Pensemos, por ejemplo, en 
la urbanización: la Iglesia, en mi 
opinión, no ha resuelto el problema 
de la urbanización y creo que 
también la vida religiosa tiene este 
problema. Yo trabajé 11 años en 
Manila, y constaté que es mucho más 
difícil tener respuestas vocacionales 
con respecto al pasado, porque hay más disgregación, el ambiente y el contexto social 
no ayudan, no hay formación. En otras palabras, nos conviene afrontar las dificultades 
europeas porque esto nos ayudará a afrontar los mismos problemas en otras partes.  
  
¿Cuál es la situación en África?   
En algunas zonas se puede todavía tener una buena respuesta numérica, pero 
evidentemente se necesita un discernimiento atento para evitar que la atracción de la 
vida religiosa se deba a una falta de alternativas de vida. Sin embargo, nosotros los 
combonianos, por ejemplo, ahora no encontramos con casi todos los provinciales 
superiores de las provincias africanas que son de origen africano, entonces: hay una 
respuesta vocacional, incluso numérica, capaz de contener una respuesta de 
consagrados de valor.  
  
¿Cómo ha sido recibido el magisterio de Papa Francisco por la vida religiosa, 
considerando que se orienta mucho hacia temas sociales, hacia la relación entre 
el norte y el sur del mundo?   
La recepción en gran medida, diría, que ha sido entusiasta. Además hay que considerar 
que el Papa mismo es un “religioso”, y no solo en el papel, es religioso como persona, 
en su forma de concebir su ministerio, es decir un ministerio de reforma de la Iglesia, de 
renovación, que es la semilla de cualquier instituto, de cualquier fundador que quería 
renovar la Iglesia. Como consecuencia, nos encontramos muy en sintonía; y luego, nos 
entusiasma y nos desafía por el impulso misionero que promueve, la idea de la Iglesia 
en salida. Otra broma: estábamos acostumbrados, en relación con la Iglesia institucional, 
a pensarnos de vanguardia, pero ahora con Francisco nos vemos obligados a correr 
detrás de él; no se ahorra ni desafíos ni peticiones. Y también demuestra un interés vivo 
por la vida religiosa, se reúne con grupos de religiosos, siempre se ha encontrado con 
las dos uniones (de superiores y de superioras) cuando se lo han pedido, e incluso para 
diálogos de cierto espesor. Por ello digo que es fuente de energía para los religiosos y a 
veces también crea ese sano “malestar” que es un desafío.  
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En los últimos años han surgido problemas sobre una mala gestión financiera por 
parte de muchos Institutos. ¿Qué le parece lo que está pasando?   
Los problemas que han surgido han sido una especie de alarma o de despertador; una 
lección que hemos aprendido es que hay que hacer que funcionen los “check and 
balances” que ya existen en nuestras constituciones. El superior general no puede actuar 
solo en ciertas cosas, debe contar con el voto de su consejo, el ecónomo se ve obligado 
a referir al general y al consejo. Cuando estos y otros mecanismos de garantía no 
funcionan o son ignorados, nacen los problemas. Porque algunas cosas habrían sido de 
fácil solución. Con respecto a otros casos que han surgido, la reacción de los Institutos 
involucrados ha sido fundamentalmente saludable, aunque difícil, han tratado de 
aprender de la experiencia. Incluso porque, si se trató de cosas muy graves, vivimos un 
momento de purificación.  
  
 Usted vive desde hace varios años en Italia, en donde han surgido varios de estos 
escándalos financieros, pero también es un país del que han salido muchísimos 
misioneros...   
Los desafíos son grandes, así como las dificultades, y creo que puede haber una cierta 
resistencia a aprovechar el momento actual como oportunidad en lugar de declive o 

desastre. Y luego, no 
sé cuán positivo sea la 
relación entre la vida 
religiosa y la Iglesia 
local, creo que podría 
crecer el sentimiento 
de comunión con 
beneficio para todos. 
Pero todavía hay 
muchos recursos 
humanos para la vida 
religiosa, pienso, por 
ejemplo, en todas las 
familias franciscanas, 
que me parece que 
tienen todavía mucha 
vivacidad (también 

vocacional). Pero también es cierto: Italia tiene muchos misioneros en el mundo, por lo 
que la situación es de desafío, de oportunidad y, claro, hay algunas resistencias, pero 
hay muchas posibilidades para el futuro.  
  
Hablemos sobre Irlanda. De gran nación católica a país que ha vivido una profunda 
crisis en su relación con la Iglesia y con los Institutos religiosos, debido 
principalmente a los escándalos de los abusos de menores. ¿Qué tal van las cosas 
ahora?   
Tengo la impresión de que la situación todavía es dura tanto para la iglesia como para la 
vida religiosa. Pero en la base, en las parroquias, la práctica religiosa es todavía fuerte, 
algunas órdenes religiosas incluso están creciendo, pero esto no quiere decir que no sea 
un momento durísimo debido a los problemas que surgieron. Y esto está influyendo, pero 
la gente sabe distinguir, sabe decir: «Ha habido muchas cosas negativas, pero no todo 
era negativo». Partiendo de esta semilla positiva, madura también la práctica religiosa. 
Pero, claramente, se trata de un escenario completamente diferente frente al que había 
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hace 50 años, cuando Irlanda mandaba a todo el mundo curas, monjas, hermanos y 
hermanas.  
De cualquier manera, el Papa irá a Irlanda en ocasión del Encuentro mundial de las 
familias de 2018, un hecho relevante...  
Sí, una cosa importantísima, según su estilo. Es evidente que él, se podría decir, entre 
más hostil es el lugar más quiere ir. Y luego hay que considerar que ha habido una 
renovación fuerte del episcopado irlandés, y también que en el pasado hubo relaciones 
difíciles entre la Santa Sede y el gobierno, pero que ahora han sido superadas.  
  
Padre Glenday, en el mundo hay alrededor de 800 mil monjas y 200 mil religiosos. 
¿Ustedes colaboran recíprocamente?   
En el nivel de las dos uniones (la de los superiores y la de las superioras, ndr.), nos 
reunimos regularmente.  Además hay algunas comisiones comunes en las que 
colaboramos: salud, educación, diálogo, justicia y paz. También hay una justa 
autonomía, porque los intereses son diferentes con otras cuestiones.  
  
Francisco ha hablado de la hipótesis de los “viri probati”, pidió que se discutiera. 
¿Qué papel pueden tener los laicos en la Iglesia?   
Creo que todavía es un campo que hay que desarrollar; en cuanto al sacramento de la 
orden y así, el Papa ha dicho: «¡Discutámoslo!»; que significa que no está prohibido, 
entonces se puede también pensar que podría ser una cosa buena. Pero, claro, todo el 
tema de los laicos, de las laicas, puede ser desarrollado, hay mucho que hacer.  

  
 Ustedes, como USG, han declarado que en algunas zonas del mundo faltan 
misioneros. ¿Trabajan con áreas geográficas específicas?   
Desgraciadamente falta una planificación misionaria. Existe solo a nivel informal. La 
Iglesia en África habla de «solidaridad pastoral orgánica», pero nunca se ha hecho. Aquí, 
dentro de las dos uniones, nació una iniciativa de solidaridad con Sudán del Sur para 
llevar a cabo un trabajo en ese país, y es un pequeño ejemplo. Y después están los 
hermanos maristas y los lasallistas que se han unido por los refugiados sirios en el 
Líbano. Pero, desgraciadamente, falta una planificación mundial de este tipo. Somos 
lentos en estas cosas, y tenemos que trabajar al respecto, porque estamos hablando de 
un millón de personas (entre religiosos y religiosas, ndr.), un ejército muy presente en las 
fronteras, que podría estar un poco mejor organizado.  
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Entrevista a Quim Erra, superior de la 

comunitat de Germans de l’Hospital Sant 

Joan de Déu de Barcelona 

 
L’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu 
(OHSJD) ha engegat la campanya “Valors per 
a cada dia”, que pretén sensibilitzar i promoure 
actituds i bones pràctiques entre les persones 
que col·laboren en l’atenció a tots els seus 
centres. El germà Quim Erra, superior de la 
comunitat de Germans de l’Hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona, és l’impulsor de la 
iniciativa. 
 
És fàcil formar bones persones i atentes, 
avui? 
No és més difícil que en altres èpoques. Hi ha 
una gran disponibilitat, però cal fer formació 
que de veritat ens ajudi a transformar i a 
créixer. Les persones agraeixen la formació de 

qualitat, i que generalment no serveix només per a les qüestions professionals, sinó 
també per a les personals. La majoria de persones tenen un gran cor i valoren molt tot 
allò que els serveix per ajudar millor els altres. 
 
Què li diria a aquell que segueix l’Evangeli només a temps parcial? 
Viure l’Evangeli del tot sempre forma part dels ideals. Ens cal fer reflexió per prendre 
consciència d’allò que ens hi apropa cada vegada més. Hem de tenir en compte que és 
un procés que dura tota la vida i que no sempre és lineal. Igual que en els valors, en la 
mesura que ens el fem nostre, les nostres actituds, de manera natural, seran més 
evangèliques. Amb tot, sempre ens caldrà mantenir una actitud proactiva. 
 
Com es viu el Diumenge de Rams 
en els vostres centres infantils? 
Els nens i les nenes necessiten viure 
i sentir la dimensió festiva de la fe. 
Que sigui de veritat una celebració. 
Altrament, acaben associant la fe 
amb cares serioses, formalismes, 
avorriment... L’alegria és nuclear en 
el missatge de Jesús i, si ens hem de 
preparar per viure la Pasqua, hem de 
tenir cara de festa, i això els nens i 
les nenes ho entenen i ho 
necessiten, sobretot quan estan 
malalts. 
 
Entrevista realitzada  
per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del proper 9 d'abril. 

Viure els valors 
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M. Núria Illas Priora del monestir de Valldonzella 
 
Des del monestir 
 
És tot un repte esdevenir íntegre al món d’avui. De tant en tant 
sorgeixen qüestions com aquesta: es valora avui la integritat? 

Ens diu l’experiència que existeixen persones que viuen amb 
honestedat, que els mou l’estil d’una vida ètica i responsabilitat moral, 

com en diem, de bons principis, perquè saben de què tracta l’honradesa, la fidelitat, el 
compromís, la comprensió, la tolerància... Aquestes persones amb el seu esforç fan 
palès aquest valor tan important de la integritat. Altres col·lectius compromesos són les 
famílies que, amb el seu comportament, volen progressar i créixer en les seves actituds 
afaiçonant la integritat: empren el respecte i la sinceritat, donen importància a l’amistat i 
el perdó. Passa sovint, quan els fills han crescut en una llar on han tingut bons exemples 
dels pares, que quan són grans els queden a la ment els bons records d’afecte i 
proximitat; per tant, aquests han adquirit la maduresa de viure amb integritat. 

Posicionem-nos avui en el 
context alliçonador de Crist en 
el Diumenge de Rams: el Fill de 
Déu, el gran protagonista, el 
Rei i Senyor de tots, el Messies 
esperat, l’únic model 
d’autèntica integritat, avui fa 
l’entrada triomfal a Jerusalem 
damunt d’un pollí, amb gest 
profètic, postura humil i pobra 
per rectificar les ambicions 
massa humanes de tota la seva 
gent, que l’aclamen amb veus 
fortes i crits estrepitosos: 

«Hosanna! Hosanna! al Fill de David, Fill de Déu, el Messies esperat!» Així, amb 
insistència, les branques i palmes alçades criden cada cop més fort l’Hosanna al nostre 
Salvador. 

Però l’endemà es produeix un 
canvi fort, sorprenent, una 
situació caòtica i confusa, on és 
la gent? Han deixat Crist tot sol! 
On són els seus? Els que 
cridaven beneït el qui ve, el 
Messies esperat, el Rei i Senyor 
de tot? No hi ha ningú, són gent 
no fiable sense cap indici 
d’integritat. Demà el conduiran al 
patíbul i Divendres Sant el 
mataran. Però Crist, l’Home 
perfecte, el Fill de Déu, amb la 

Resurrecció ens dona la Vida. I si vivim amb Ell també ressuscitarem amb Ell. 

Reivindicant la integritat 
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Míriam Díez | El Nacional, 9 abril 2017 

 
Quan la monja Cristina Kaufmann va ensenyar a resar la Mercedes Milà 
en un plató de televisió, alguna cosa va mutar per sempre en la relació 
entre espiritualitat i mitjans audiovisuals. Era el 12 de maig del 1984. 
Aquella carmelita suïssa 

d’ulls celestials i esguard savi -molt atractiva- 
es va posar a pregar davant les càmeres 
perquè l’entrevistadora li ho va demanar. 
Ella s’hi va prestar. Kaufmann, monja suïssa 
afincada al Carmel de Mataró, es va quedar 
aturada un temps, un greuge indesitjat per a 
la dinàmica televisiva, que no admet silencis 
considerats “buits”. Va ser un moment 
d’impacte. Des d’aleshores la figura de la 
dona que opta per la vida consagrada, ja sigui 
vida activa o vida contemplativa, ha encuriosit 
la petita pantalla, on se l’ha convidat amb 
motivacions diverses:  cuinar, comentar l’actualitat, o també ballar i cantar.  

Una consigna no escrita estableix que 
“volem monges als platós”. Perquè són 
exòtiques i ofereixen aquell contrapunt 
necessari a una Església clericalitzada i 
masculina. I perquè solen ser dones 
interessants i amb discurs. I lliures. Les 
monges tenen molts mèrits. Un de 
considerable, recordar-nos que hi ha 
altres maneres de ser dona que no passen 
per casar-se o tenir fills. Ser monja és molt 
particular del catolicisme. No hi ha 
monges protestants, ni musulmanes, ni 
jueves o sikhs. Les monges no són un 

exèrcit, però sí una reserva inclonable. Encara avui, entrar en una comunitat religiosa és 
sinònim d’ingressar en un espai de llibertat per a la dona. Parlem d’un gruix d’unes 
700.000 persones al món. Sense monges 
s’acaba una via alternativa per a la 
realització de la dona, un camí  
d’autogestió femení secular, una 
presència educativa insubstituïble, una 
companyia amb els més arreplegats que 
ningú és capaç de fer. L’hàbit no fa la 
monja. Totes són úniques. A Catalunya, la 
inefable Teresa Forcades és el 
paradigma de la religiosa brillant, d’una 
intel·ligència que esborrona i una peculiar 
manera d’entendre la vida religiosa i el 
compromís social: no existeixen dues 
Teresa Forcades, és un cas únic i 

Monges mediàtiques 
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irrepetible en el nostre panorama. 
Metgessa, teòloga i política. I amb un to 
determinat i una mirada que no esquiva 
obstacles. A nivell de xarxes socials, 
especialment a Twitter, destaca des de 
Palma de Mallorca sor Xiskya Valladares, 
coneguda ja com a “la monja de Twitter”. 
Les seves piulades són un clàssic de 
Twitter.  

A Manresa es mou sor Lucia Caram, culer 
i a qui el Papa ha donat la missió de fer 
enrenou, i ella no es queda curta:  una de 
les darreres novetats és el vídeo que ha fet 
juntament amb l’actor porno Nacho Vidal 
per ajudar el Projecte Invulnerables de La 
Caixa. Sor Lucía és una tot terreny, a qui 
en el top rànquing iguala una altra monja, 
la catalana Vicky Molins, a qui les 
Teresianes de Ganduxer -la seva 
comunitat- li semblava un indret massa 
còmode i benestant i va traslladar-se al 
Raval per estar al costat de les prostitutes. 
En un entorn més místic tenim la muntanya 
de Montserrat, on la potent i jove abadessa 
Maria del Mar Albajar encapçala una 
comunitat de dones extra preparades i des 
d’on s’han obert a l’exterior oferint cursos 
sobre coneixement personal i focusing, una 
disciplina que l’abadessa va aprendre a la 
Universitat a Estats Units. Perquè allò de 
“mongeta”, a les nostres monges no els 
escau. Són en tot cas grans, grandíssimes 
dones. No se’ls poden aplicar diminutius. 

 

 

Fora d’aquí tenim les monges amb hàbit texà de Lerma -
un imant per a joves preparades que entren de postulants 
i novícies en manades-. O les monges cuineres a la tele. 
O les aspirants a religiosa del programa “Quiero ser 
monja”. Monges. De tot tipus. Progressistes i 
conservadores. Amb hàbit o amb pantalons. O amb 
pantalons i còfia, com la Forcades. Batalleres,  com la 
religiosa sister Helen Prejean, artífex contra la pena de 
mort. O sor Emmanuele i els sense sostre de París. O sor 
Nirmala, la successora de la Mare Teresa. O sor Tecla 
Famiglietti, una dona que feia quadrar Fidel Castro a 
Cuba. Abans tothom tenia una tieta monja. Avui, els qui 
teniu la famosa “tieta monja” sou uns privilegiats. Que ho 
sapigueu. 
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X. TEDO - ARA 08/04/2017 
L’ESO adaptada evita que els joves amb discapacitat intel·lectual lleugera deixin 
els estudis, cosa que afavoreix la seva complicada inserció laboral 

A Catalunya hi ha una població activa amb discapacitat intel·lectual d’unes 37.000 
persones i només tres de cada deu tenen estudis de secundària. En la majoria dels casos 
no han acabat de cursar l’ESO perquè no poden seguir el ritme de les escoles 
convencionals i ho acaben deixant. Aquest abandonament escolar provoca que tinguin 
moltes dificultats per accedir al mercat laboral per manca de formació. Alguns centres, 
però, ofereixen estudis de secundària adaptats. És el cas de l’Escola Vida Montserrat, 
del barri de Gràcia de Barcelona. 
L’escola va ser el primer servei que va oferir l’Associació Catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà (ACIDH), que des del 1994 treballa per cobrir les necessitats 
socials, laborals i formatives de les persones amb intel·ligència límit i discapacitat 
intel·lectual lleugera. “Al principi oferíem formació professional, però a partir del curs 
2000-2001 també educació secundària adaptada perquè les famílies ens ho 
demanaven”, explica la directora Judith Reig. La progressió d’alumnes inscrits demostra 
que la demanda existia perquè no deixa d’augmentar. Van començar amb cinc aules i 40 
alumnes i ara en tenen nou amb 82. Pel que fa a la FP, dels 25 estudiants del 2000 s’ha 
passat a una quarantena. Reig defensa la necessitat que aquests nois facin la primària 
a l’escola ordinària: “Les diferències no són tan grans entre els alumnes en aquesta etapa 
i tampoc hi ha prejudicis. Les dificultats comencen a 5è i a 6è perquè els aprenentatges 
es distancien molt i les relacions interpersonals canvien, perquè les motivacions d’uns i 
altres estan molt allunyades”. 

JUDITH REIG - DIRECTORA ESCOLA VIDA MONTSERRAT 
El seu procés d’aprenentatge és més lent, però amb més suport, més temps i professorat 
especialitzat, un 60% prossegueix els estudis després de secundària. “Treballem amb 
grups reduïts de vuit a deu alumnes, per projectes i fent només cinc hores de classe al 
dia perquè la capacitat d’atenció és més reduïda”, assenyala la màxima responsable de 

Formació sense límits 

http://criatures.ara.cat/2017/04/08/Formacio-Limits-LEscola-Pares-espai_1774032599_39967036_1500x1001.jpg


  
 
 
 
 

    27 | 44 

 
 
 

l’escola, que afegeix que “la coordinació del tutor amb els professionals externs i les 
trobades periòdiques amb les famílies hi juguen també un paper molt important”. La 
significació de l’aprenentatge és la pedra angular de la metodologia de treball d’un equip 
docent especialitzat en didàctiques adequades als estils cognitius dels alumnes. “A 
geometria, per exemple, amb materials diversos construïm peces de diferents figures”. 
L’objectiu és reduir les elevades xifres de fracàs escolar del col·lectiu. “Hi ha un 
abandonament prematur de l’educació obligatòria. Als centres convencionals tenen 
l’autoestima molt baixa i una gran inseguretat. No hi ha els recursos necessaris i sovint 
no tenen amics i se senten exclosos”, lamenta Reig. 

"Als centres convencionals tenen l’autoestima 

molt baixa i una gran inseguretat. No hi ha els 

recursos necessaris" 

NOU ITINERARI FORMATIU 

Del 60% que segueixen estudiant després de fer l’ESO adaptada, un 30% s’acaben 
graduant: “Nosaltres proposem la titulació de només dos o tres alumnes a inspecció 
educativa, perquè no tots els graus de cicle mitjà estan adaptats, i hem d’estar molts 
segurs que poden tenir èxit perquè el sistema educatiu no els barri les portes. Si no ho 
féssim així els portaríem de nou al fracàs. A la resta els redirigim a fer programes de 
formació i inserció (PFI) en escoles adaptades”. És una xifra que seria més elevada si 
els graus mitjans estiguessin adaptats: “El problema dels PFI és que duren només un 
any. Surten de la nostra escola amb 17 o 18 anys i amb 19 trobar feina és difícil perquè 
els falta formació i maduresa”. Per als joves sense l’ESO l’oferta formativa es concentra 
només entre els 16 i els 21 anys amb els PFI, amb l’inconvenient que no poden fer més 
d’un PFI, que no hi ha opcions d’especialització i que només alguns són adaptats. “No hi 
ha gaires especialitzacions per al mercat laboral i cada cop és més complicat que puguin 
inserir-se en serveis de restauració o administratius, perquè demanen idiomes o un nivell 
alt d’informàtica”. 

Davant de les dificultats que tenen els alumnes amb el graduat de l’ESO i els que no el 
tenen per fer un cicle de grau mitjà o superior perquè no estan adaptats, Ensenyament 
ha posat en marxa aquest curs una nova FP per a persones amb discapacitat. Es tracta 
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dels cursos d’itineraris formatius específics (IFE). El problema és que només ofereix cent 
places repartides en vuit centres, que estan aplicant de manera experimental el projecte. 

“No n’hi ha cap a Barcelona. Encara no s’ha ampliat el programa i és una llàstima perquè 
és una gran sortida. Pensem que parlem d’una formació adaptada de quatre anys amb 
pràctiques que discrimina positivament el col·lectiu”, assenyala Judith Reig, directora de 
l’Escola Vida Montserrat. 

"Aquí ens ajuden si tenim dubtes. M’agrada 

l’escola, en un institut normal no hauria pogut 

continuar els estudis perquè em costa” 
 
POL HERRANZ - ESTUDIANT 3R ESO 
 
Pol Herranz, que fa tercer d’ESO en aquest centre, encara no sap què estudiarà en el 
futur, tot i que somia a ser futbolista. És un esport que ja practica al primer equip de 
l’Europa-ACIDH gràcies al conveni que va signar l’entitat amb el club gracienc l’any 
passat. Se sent molt a gust a l’escola i admet que no es veia en un institut ordinari 
després fer la primària a l’Escola Jujol del barri de Gràcia de Barcelona: “Els professors 
estaven per mi, però em costava seguir les classes els dos últims cursos. Aquí ens ajuden 
si tenim dubtes. M’agrada l’escola, en un institut normal no hauria pogut continuar els 
estudis perquè em costa”, reconeix el Pol. 

 

UN FUTUR I NOUS AMICS 

Aquest jove de 14 anys, que té una discapacitat del 37%, ha fet nous amics amb qui surt 
a passejar pel barri o a jugar a futbol en alguna plaça: “També tenia amics a la Jujol i ens 
portàvem molt bé. De fet, encara juguem a la Playstation en xarxa”. La Sílvia, la seva 
mare, remarca la importància d’haver fet amics a primària: “Tenia un molt bon grup 
d’amics i el trucaven per sortir amb ell, però un altre nano amb discapacitat intel·lectual 
que anava al centre va patir les burles dels seus companys”. Ara bé, l’adaptació al nou 
centre ha sigut molt ràpida: “Va entrar plorant el primer dia perquè li costen els canvis, 
però al migdia ja volia tornar-hi”. Destaca la progressió que ha fet des que està en 
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contacte amb joves com ell: “Fa tres setmanes que va sol a l’escola, que és molt a prop, 
i des de fa dos mesos es pot quedar sol a casa una estona”. Ell és conscient de la seves 
limitacions: “Va començar a parlar amb cinc anys i va aprendre a llegir a sisè. Sap fins 
on pot arribar, però és molt treballador i s’hi esforça. Sap que no és com la resta, però 
no li importa, perquè qui no té un all té una ceba”. 

El ritme també és diferent: “Mentre que a l’escola es fixen que les multiplicacions es fan 
entre segon i tercer de primària, aquí miren més l’aspecte conductual que l’intel·lectual”. 
Els alumnes fan socials, naturals, matemàtiques, català i castellà, però dediquen moltes 
hores a treballar habilitats socials per perdre la vergonya i guanyar confiança mitjançant 
tallers de lectura en veu alta o teatre, mentre els preparen per a un ofici. 

 

L’Escola de Pares: un espai per al debat 

Més enllà d’oferir un ampli ventall d’activitats esxtraescolars adaptades com anglès, 
teatre, tenis taula o bàsquet i futbol gràcies als acords amb els Lluïsos de Gràcia i el CE 
Europa, l’Escola Vida Montserrat posa l’accent en l’àrea social perquè l’entorn familiar és 
imprescindible per ajudar les persones amb discapacitat intel·lectual. L’Associació 
Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH), l’entitat que gestiona el centre, 
ofereix assessorament amb reunions individualitzades cada trimestre i un grup de suport 
familiar. També té en funcionament l’Escola de Pares, on les famílies poden compartir la 
seva experiència amb altres pares que viuen o hagin pogut viure situacions similars i 
rebre informacions del seu interès. L’objectiu és crear un espai on es puguin resoldre 
dubtes descobrint els aspectes positius de la col·laboració entre persones que 
comparteixen un objectiu comú: afavorir la seva integració a la societat. 
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L’objectiu és donar suport a dones i migrants 
 
La família dominicana va celebrar l’any passat 800 anys i com a gest jubilar acaba de 
crear-se l’Observatori de Drets Humans Samba Martine. Com explica a Catalunya 
Cristiana un dels seus promotors, fra Xabier Gómez, neix «d’un procés que s’inicia 
escoltant testimonis de dones que van caure en xarxes de tràfic i van lluitar per la seva 
llibertat i dignitat; escoltant immigrants, sobretot africans; escoltant venedors ambulants; 
escoltant treballadors i treballadores del servei domèstic, de l’hostaleria o del camp quan 
no se’ls tracta amb justícia; escoltant els que sobreviuen com poden, els que no tenen 
papers, els retinguts als CIES i els deportats». Però també «escoltant els que treballen 
per revertir les estructures i lleis injustes o tan sols per aconseguir que s’apliquin les lleis 
que els nostres governants se salten tan tranquils». 

El projecte vol donar suport al col·lectiu de dones víctimes del tràfic d’éssers humans i al 
col·lectiu de migrants. Els seus objectius principals són tres: reflexió, promoció i 
intervenció. Segons fra Xabier, les dades que recullen «són “narracions” d’històries de 
patiment i superació; les escoltem, les analitzem i les llegim entre nosaltres i amb altres 
col·lectius; ens sumem a les denúncies col·lectives i quan podem, donem suport i 
intentem empoderar el qui ha patit una injustícia perquè reclami els seus drets i pugui 
guarir les seves ferides». 

L’observatori propicia la formació en temes de promoció de drets humans; elabora 
material sobre drets humans, justícia, pau i cura de la creació en relació amb la tradició 
dominicana; fomenta espais i experiències de trobada amb persones protagonistes 
d’històries de superació. 

Els dominics creen un observatori de drets humans 
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«L’observatori és un projecte en xarxa, ara el nostre repte és connectar diferents punts i 
realitats on la família dominicana treballa per compartir el que s’observa, les dades, les 
denúncies, les campanyes, els materials de formació, els recursos i les intervencions 
directes», apunta fra Xabier. 

 
Samba Martine 

L’observatori duu el nom de Samba Martine, una dona de la República Democràtica del 
Congo que va emigrar a Espanya el 2011 i que va morir en un Centre d’Internament 
d’Estrangers a Madrid. «La Samba va passar 40 dies amb molts dolors», recorda fra 
Xabier, «sense intèrpret, sense mitjans, va morir per negligència mèdica». Va ser 
traslladada a l’hospital en un cotxe policial i no en una ambulància. Va arribar-hi massa 
tard, va morir al cap de sis hores. Tenia 34 anys. «Sense llibertat, sense dignitat, sense 
dret a l’atenció sanitària, víctima de la violació dels drets humans», constata el dominic. 
Per aquest motiu, la seva història «es va convertir aviat en el símbol de la lluita pels drets 
humans de les dones i els homes migrants que arriben en aquest país». 

Davant del drama de la immigració, fra 
Xabier està convençut que «lucidesa i 
fraternitat són més necessàries que mai. 
Europa no és ella mateixa quan actua com 
ho està fent ara, de manera irresponsable, 
aixecant murs; pagant a països de dubtosa 
reputació...». I afegeix: «Europa amaga el 
cap davant d’un drama complex que té 
solucions complexes, però reals. El que és 
evident és que no podem deixar que siguin 
els poders econòmics o polítics els qui 
tinguin l’última paraula en les respostes als 
drames humanitaris... lucidesa, tecnologia 
i economies posades al servei del 
desenvolupament integral i de la protecció 

de les persones, no per controlar-les; la fraternitat entre els pobles, aprofundir-ne les 
causes, interceptar-les de seguida amb tots els mitjans possibles...» 

Fra Xabier assegura que gairebé ningú quan emigra ho fa per «esperit d’aventura, sinó 
per necessitat». Per això cal «explicar què hi ha darrere de qui ha de migrar; quins 
negocis es mouen amb el tràfic de persones; qui són els que es lucren, i, sobretot, insistir 
que hi ha alternatives al que ara vivim, la possibilitat real de regular la migració. No de 
criminalitzar-la. Ni d’emprar-la roïnament amb fins polítics». 

L’Observatori de Drets Humans Samba Martine té dos focus (Madrid i València), però 
s’està treballant a Barcelona per tenir «el nostre Observatori de Drets Humans Samba 
Martine», explica fra Xabier. «A Barcelona volem començar sumant-nos al que ja fa 
temps que es fa des d’altres plataformes eclesials o socials. Però voldríem aplegar un 
petit grup d’activistes o voluntaris que ens ajudin a atorgar un rostre particular a 
l’Observatori», indica, «busquem voluntaris i activistes que tinguin temps i interès per 
treballar algun dels tres objectius, repensar l’aportació que podem fer segons la nostra 
tradició dominicana i pensar en el que des de Catalunya podem compartir i aportar a la 
xarxa». Més informació: tel. 675 443 787 
 
Rosa María Jané Chueca. | Catalunya Cristiana, 9 abril 2017 
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Gmà. Manel Martín, responsable de la Pasqua de les Avellanes 

Aquests dies de Setmana Santa molts joves es troben celebrant la Pasqua de forma 
comunitària. És el cas dels que s’han aplegat al monestir de Santa Maria de Bellpuig de 
les Avellanes, al bisbat d’Urgell, on els Germans Maristes celebren la 44a edició de la 
Pasqua Jove. Aquest any, a més, ho fan acompanyats de la Creu de Lampedusa. El 
Gmà. Manel Martín és membre de l’equip de pastoral de la Fundació Champagnat i 

responsable d’organitzar la Pasqua de les 
Avellanes. 
 

La Pasqua de les Avellanes arriba a la 44a 
edició. Què representa per a molts joves 
que al llarg de la història hi han participat i 
hi continuen participant? 
Ahir com avui continuen vigents els reptes que 
la Pasqua ha anat tenint al llarg d’aquests 
anys: celebrar l’esdeveniment pasqual des de 
la vida, recuperar el llenguatge simbòlic, crear 
un espai de creixement fraternal, pregar, 

discernir, celebrar i comprometre’ns tot comunicant  vivències a partir del camí de fe que 
cadascú viu dia a dia. Al llarg de tots aquest anys a la Pasqua de les Avellanes s’ha ofert 
un espai de celebració i vivència cristiana  en comunió amb l’Església universal. 
 

Per què és important que els joves visquin de forma comunitària i rellevant la 
Pasqua?  
Aquests dies, independentment de la procedència dels participants, es reforça el 
sentiment de pertinença a partir dels actes comunitaris que es porten a terme: 
celebracions, dinàmiques de grup, pregàries... La proposta que fem als joves aquest any 
és «Amb Maria, ADN (Activistes De Novetat)». Tenim l’oportunitat de viure la novetat 
amb Maria i com Maria, la mare de Jesús i la seva primera deixebla. Crist és el centre de 
la Pasqua i aquest any ho vivim a partir de les actituds de Maria des del servei, l’amor i 
l’esperança. Una Església que porta Maria a l’ADN és és una Església amb rostre marià  
perquè en la seva manera de fer podem trobar-hi les seves actituds mogudes per la 
fortalesa i la decisió. 
 

La Creu de Lampedusa és present enguany a les Avellanes. Quin sentit heu volgut 
donar-li? 
Sí, ha estat un oferiment que ens han fet des de la diòcesi d’Urgell. Com a cristians hem 
de ser conscients de la realitat que ens envolta i de les situacions que es produeixen al 
món. Aquesta creu ens fa present el patiment de tantes persones al nostre món com a 
resultat  de les injustícies. Amb la Creu de Lampedusa, un símbol que ha despertat les 
consciències dels cristians d’Europa, volem ser testimonis de solidaritat, pau i acollida, 
juntament ama Església amb rostre marià  per la resta de comunitats cristianes. Durant 
tota la Pasqua hem reservat un espai de pregària amb la presència de la Creu i l’hem 
incorporada a les celebracions del Divendres Sant. 
 

Quina és la importància cabdal de la celebració de la Pasqua per als cristians? 
La Pasqua de les Avellanes s’emmarca dins d’un procés de descobriment i de camí 
d’aprofundiment en la fe dels joves, integrada en la proposta de la Pastoral Juvenil 
Marista a Catalunya feta concreta i quotidiana en la vida de grup i viscuda i celebrada de 
forma intensa en els dies de Pasqua. L’objectiu principal és que cada jove pugui anar a 
fons per descobrir Crist. 

«L’objectiu és que cada jove pugui anar a fons per descobrir Crist» 
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PILAR RAHOLA | La Vanguardia, 15 abril 2017 
 
Aquest any coincideixen en la seva festa sagrada dues de les grans 
comunitats religioses del món, la jueva i la cristiana. Totes dues celebren 

aspectes transcendentals de la seva identitat i en ambdues 
el sentit espiritual és profund.  Entre la Péssah hebrea i la 
Pasqua cristiana transiten milions de persones que 
recorden des de l’alliberament del poble hebreu després de 
210 anys d’esclavitud, fins a la passió, mort i resurrecció 
de Jesús. En els dos casos hi haurà rituals, dejunis i 
litúrgies solemnes, i les comunitats se sentiran còmplices 
d’una identitat espiritual que les defineix i completa. Estem, 
doncs, en unes dates que marquen les nostres pautes 
espirituals des de fa segles. El judaisme i la seva derivada 
posterior, l’àmplia família del cristianisme, totes dues 
fonamentals en la formació de la identitat cultural 
d’Occident. 

En aquest punt, tres aspectes importants: la qüestió 
espiritual, la rèplica ideològica i la identitat col·lectiva, les tres imbricades en el debat 
global sobre el fet religiós. Començo per l’espiritual: vivim aquestes festes amb 
sobrecàrrega transcendent o són una simple tradició que ens regala un valuós temps de 
lleure? Per descomptat, hi haurà de tot, però fins i tot entre gent que no viu la seva 
religiositat, o ja no és creient, la Pasqua es percep com una cosa solemne i són molts 
els que mengen el famós bacallà del Divendres Sant,  precisament per respecte. Potser 
són les restes de transcendència que encara necessitem 
per digerir aquests temps de vida fast food, que ens atrapen 
en la pressa i ens roben la pausa. Sigui com sigui, 
l’espiritualitat hauria de formar part de la nostra vida 
quotidiana, perquè ens eleva sobre la superficialitat, dona 
sentit a la individualitat i, sens dubte, ens acosta al proïsme. 

Dir això, tanmateix, pot representar una etiqueta 
ideològica antipàtica en aquesta cultura antireligiosa que 
impregna el discurs políticament correcte aclamat pel 
progressisme. Algú em diria que és la defensa de la laïcitat, 
tan necessària en una societat lliure, però no ho crec 
perquè no sembla que hi hagi un relat laic en els postulats 
de l’esquerra, sinó un relat anticatòlic i, per descomptat, 
antijueu, mentre acostuma a projectar-se un patètic paternalisme amb l’islam. 

L’esquerra d’aquests verals és, en general, contrària al llegat judeocristià que ens 
defineix, la qual cosa els allunya dels valors de la modernitat. Perquè és aquí, en la 
cultura judeocristiana, on justament neixen i es reforcen aquests valors. 

Finalment, el tema laic. Hauríem de prescindir de les festes religioses tradicionals, a 
favor de la laïcitat? De cap manera, perquè conformen la nostra memòria col·lectiva i han 
forjat la nostra identitat. Som pobles amb molts segles al darrere i la nostra religiositat 
ens explica i ens vincula a la memòria i al passat. 

Menysprear aquest llegat seria tant com navegar sense brúixola. 

Espiritualitat 

http://www.lavanguardia.com/autores/pilar-rahola.html
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Viuen en clausura però a Santa Maria de Montsió s’utilitza internet, el telèfon 
mòbil, el televisor... 
 
JOSE POLO, Esplugues de Llobregat. La Vanguardia, 15 abril 2017. 
 
Després de diversos trasllats forçosos, el convent de Santa Maria de Montsió sembla 
que ha trobat la calma a Esplugues de Llobregat. Malgrat que les cinc monges que hi 
viuen són de clausura i ja tenen una edat avançada, reben els periodistes amb les portes 
obertes, amb total amabilitat. “Fa 30 anys no us podríeu estar aquí de cap de les 
maneres”, recorda la mare superiora, Montserrat Salvador. “Ara són altres temps”, 
matisa. 

La seva vida i la seva relació amb el món ha evolucionat durant els últims anys, encara 
que continuen complint religiosament totes les obligacions del claustre. Utilitzen el telèfon 
mòbil, veuen la televisió, consulten internet i els diumenges mostren el convent a través 
d’unes visites guiades organitzades per l’Ajuntament. Una d’elles és una apassionada 
del Barça i no es perd els partits, que acostuma a seguir a través del transistor. “La nostra 
és una altra vida, però també som al món”, resumeix Salvador per explicar que el seu 
recolliment no els impedeix de gaudir dels avantatges del segle XXI. La seva actitud ja 
ve de lluny. “Algunes ens van criticar quan vam posar l’ascensor, però era absurd, 
simplement el necessitàvem”, recorda. “Les dominiques sempre hem estat una mica més 
obertes”, argumenta Montserrat Salvador. 

 
La mare superiora Monterrat Salvador al claustre gòtic de Santa Maria de Montsió (Ana 
Jiménez) 

Monges del segle XXI 

http://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20170415/421699118169/monges-del-segle-xxi.html
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La seva història no va ser mai fàcil. El convent es va fundar amb el suport de Maria 
d’Aragó i les primeres monges, procedents de Prulla ( Llenguadoc) es van instal·lar el 
1351 en una casa a prop del portal de Jonqueres de Barcelona. El 1354, la comunitat es 
va allotjar a prop del Palau Menor i, el 1357, van passar definitivament al convent de Sant 
Pere Màrtir, situat al Mas de Bissanya, a prop de Drassanes, fora de les muralles. 

Semblava que aquest era el seu lloc però des d’aleshores les circumstàncies els han 
portat a traslladar-se una vegada i una altra malgrat la seva voluntat. La primera vegada 
va ser el 1371, després de reiterats robatoris i de l’atac de Pere I de Castella, anomenat 
El Cruel. Van passar a ser dins de les muralles en unes cases pròximes a l’hospital de la 
Santa Creu. Més endavant, el 1423, van aterrar a l’antic emplaçament dels frares del 
sac, al convent augustinià de Santa Eulàlia del Camp, un claustre gòtic entre el Portal de 
l’Àngel i el carrer Montsió. Aquest moviment va suposar el canvi de nom del convent a 
l’actual. Van ser exclaustrats el 1835 però van tornar a casa seva el 1846. 

 

La revolució del 1868, en la qual el govern es va apoderar de l’edifici, va deixar el convent 
en ruïnes. Així doncs, van decidir fer un altre canvi, arribant a rambla Catalunya i 
traslladant el claustre gòtic, pedra per pedra, fins aquell punt, en una reconstrucció a 
càrrec de l’arquitecte Joan Martorell. Pensaven que allà es quedarien però va arribar la 
Guerra Civil. El convent es va transformar en caserna militar i va acabar destrossat. 

Llavors van decidir fer un altre pas, aquesta vegada per sortir de la capital catalana, 
buscant més calma. Encara que l’església va continuar a l’ Eixample, una altra vegada, 
pedra per pedra, el claustre va canviar de lloc, i va arribar a Esplugues de Llobregat el 
1950, on es va comprar una torre modernista al mas de Can Casanovas, que havia estat 
reformat a començaments del segle XX per l’arquitecte modernista Antoni María Gallissà 
i ara serveix com a espai de treball amb despatxos. “Durant el trasllat no es va perdre 
res”, recorda la mare superiora mentre observa el bonic claustre gòtic, amb les pedres, 
de Girona en el cas de les columnes, que continuen numerades una per una. “A 
Esplugues estem molt bé”, comenta Salvador. “Si teniu cap dubte, escriviu-me un correu 
electrònic”, s’acomiada dels periodistes. 
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ANTONI PUIGVERD. La Vanguardia. 16 abril 2017 
 

La Setmana Santa no podia començar de manera més tràgica. El diumenge 
de Rams, el terror gihadista va colpejar la mil·lenària comunitat cristiana copta. Dos 
atemptats successius amb bomba van causar uns 44 morts i més d’un centenar de ferits 
a les esglésies coptes d’Alexandria i Tanta, al nord d’Egipte. El sinistre Daeix se’n va 
atribuir l’autoria i va prometre més atemptats. Gloriejant-se de l’explosió que va causar 
29 morts més el desembre passat a la catedral del Caire, el Daeix ja havia proclamat la 
voluntat de tornar a atemptar contra els coptes. Fins ara, aquelles amenaces s’havien 
concretat a la península del Sinaí, fronterera amb Gaza, on els militants del Daeix la 
campen tranquil·lament. Van començar a matar cristians com si cacessin conills. 
Abandonant feina i cases, els coptes d’aquella zona van haver de fugir precipitadament 
cap a Ismailia, una de les ciutats del canal de Suez. 

Entrevistat per Miriam Díez Bosch per al portal Aleteia, Dimitris Cavouras, portaveu de 
la comunitat grega a Egipte, intentava racionalitzar el perquè d’aquests atemptats 
explicant que, des de les revolucions del 2011, els llocs de culte, “siguin de la religió que 
siguin”, són un objectiu clar dels gihadistes: “En aquest cas, els coptes n’han pagat el 
preu més alt”. D’altres experts en temàtica egípcia, com la majoria dels corresponsals, 
han recordat que alguns dirigents de la comunitat copta apareixien a les fotos del militar 
Al-Sissi poc després del seu cop d’Estat contra el govern de Muhammad Mursi i els 
Germans Musulmans. Com si una minoria que fa dècades que viu en situació precària i 
en greu perill estigués en situació de triar! 

Funerals. Una multitud va acompanyar dilluns passat els 44 morts en els atemptats 
contra els coptes a les localitats de Tanta i Alexandria (Reuters) 

Un eco de la crucifixió 

http://www.lavanguardia.com/autores/antoni-puigverd.html
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L’odi religiós que recau contra els cristians a l’Orient musulmà és relativitzat amb una 
certa fredor analítica: s’objectiva en el context d’una tragèdia política de més abast. 
Aquest tipus d’argumentació em va fer 
pensar en el discurs oficial que el 
periodista Jean Rolin escoltava en la 
seva llarga estada a Palestina en els 
anys de la intifada. Tots els dirigents 
cristians amb qui va parlar (directors 
d’escoles, representant de fundacions, 
portaveus d’ordes religiosos), fossin 
palestins o occidentals en missions 
solidàries, negaven tota referència 
discriminatòria dels palestins envers els 
compatriotes cristians, mentre emfasitzaven les discriminacions, assetjaments i abusos 
de la soldadesca israeliana. Les tribulacions dels cristians amb l’Autoritat Palestina o amb 
Hamas son un tema tabú per a l’elit dirigent cristiana, que ha de fer equilibris amb el cru 
i asfixiant predomini islamista. 

Però Rolin és un periodista especial que passa llargues temporades d’aparent 
vagabunderia en els territoris des d’on escriu. Escolta els portaveus, sí, però escriu 
observant llargament fets i comportaments, establint relacions personals, teixint pacients 
vincles de veïnatge i complicitat amb la gent del carrer. El seu testimoni periodístic ( 
Cristianos, Ed. Libros del Asteroide) demostra de manera fefaent que els cristians àrabs 
viuen emparedats. Emparedats fins i tot en aquells llocs on havien (remarco: havien) 
estat una important minoria. A Israel i Palestina reben de tots dos focs. A Síria i a l’Iraq 
no cal recordar-ho. A Egipte, obligats a triar entre l’espasa i la paret, convertits en 
moneda de canvi: els islamistes voldrien usar-los com a recurs de pressió internacional; 
i Occident, per realisme polític, per no ferir la sensibilitat dels musulmans, ho considera 
sempre un dany col·lateral. 

Per descomptat, entre nosaltres, la 
tragèdia d’aquests cristians és 
irrellevant. Ja ho he escrit altres 
vegades: ¿per què ens ha 
d’escandalitzar l’extirpació violenta 
del cristianisme oriental, si nosaltres, 
a Occident, però especialment a 
Catalunya, ens hem dedicat amb 
tanta alegria com determinació a 
extirpar una tradició de dos mil anys? 

El martiri dels cristians coptes del dia de Rams va ser un eco de la crucifixió, que aquesta 
Setmana Santa els cristians d’arreu del món han commemorat. Val la pena subratllar la 
resposta dels martiritzats. Cap d’ells no ha reclamat venjança. No hem vist 
manifestacions d’odi entre els coptes: només llàgrimes i pregàries enmig de la desolació. 
Una vegada i una altra, alguns cristians occidentals, Francesc al capdavant, insisteixen 
en el diàleg i en la necessitat de continuar treballant per construir espais de convivència 
interreligiosa. És important no oblidar que, de moment, aquestes paraules, per a molts 
cristians d’Orient, no són un benintencionat complement de la missa del diumenge, sinó 
una literal invitació a afrontar la passió de Jesucrist. 
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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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PREGÀRIA PER LA PAU 

 

RECERCA D'UN PIS A O CASA AMB POSSIBILITAT DE COMPRA 

 

Recerca d'un pis a o casa amb possibilitat de compra 

 Comunitat Religiosa,  busquem un pis o casa a Barcelona, zona Horta o Vall d'Hebron, 
que disposi d’unes 6 a 8 habitacions, un mínim de 2 Banys, cuina i Sala-menjador. 
 
Podeu contactar amb Rosa Garriga, > telèfon 93 4177121 
                                                           > garriosa@gmail.com 
 

 
46 SETMANA NACIONAL PER A INSTITUTS DE VIDA CONSAGRADA 

 

 Para realizar la matrícula, no duden en llamar al ITVR de Madrid: 91 540 12 73 o bien 

entrar en www.itvr.org para conocer el programa del congreso. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 

mailto:garriosa@gmail.com
http://www.itvr.org/
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NOVICIAT INTERCONGREGACIONAL. TROBADA DE PASQUA 
TESTIMONIS DE LA RESURRECCIÓ 

 

  FORMACIÓ INICIAL 
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 

 
 

TROBADA DE PASQUA 

“TESTIMONIS DE LA RESURRECCIÓ” 

 

Finalitat Trobada, recés, convivència 

Data 22 d’abril de 2017, dissabte 

Horari 09.30  Inici 
10.00  Pregària 
11.00  Tema: Testimonis de la Resurrecció (Maria, Maria Magdalena i les 

altres dones, Pedro, el Deixeble, Tomàs, els deixebles d’Emaús) 
11.30  Grups de treball 
12.30  Missa 
13.30  Dinar 

Comiat o jocs. 

Animen i acompanyen El/les mestres de novicis/es 

Destinataris Participants al Curs Inicial de Formació Sistemàtica 
[noviciat intercongregacional] 

Lloc Caputxines de la Mare del Diví Pastor 
Casal La Verna 
Noviciat, 1 | 08780 Pallejà | Tel. 936 630 407 

Transport Públic: Ferrocarrils de la Generalitat.Pallejà 

     
Privat. 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=S4
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=S8
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R5
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R50
http://www.fgc.cat/esp/llobregat-anoia.asp?linia=R6
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ADSIS BARCELONA: EUCARISTIA A SANTA ANNA 

 

CARLES DE FOUCAULD, L'ESPIRITUALITAT D'UN PARE DEL DESERT 
CONTEMPORANI 

Josep M. Fisa, autor de Carles de Foucauld, germà Carles (Centre de Pastoral 
Litúrgica, 2010), i Dídac P. Lagarriga, autor del llibre Del teu germà musulmà. 
Cartes d'avui a Charles de Foucauld, (Fragmenta, 2017), protagonitzaran 
l'activitat "Carles de Foucauld, l'espiritualitat d'un pare del desert 
contemporani". Serà el dijous 20 d'abril a les 18:30h a la parròquia de Sant Pau 
del Camp (Sant Pau, 101), de Barcelona. 
 

MONESTIR DE SANT DANIEL - GIRONA 

 
vespres de l’octava de Pasqua 
al Monestir de Sant Daniel 
Dissabte, 
22 d’abril del 2017 
A les 7 del vespre 
Benvolguts, benvolgudes, 
Us convoquem de nou per compartir, junts, la pregària de les Vespres, al nostre 
monestir. Seran les Vespres de l’octava de Pasqua.  
Lloarem i glorificarem al Senyor, perquè és immens el seu 
amor. La fidelitat del Senyor durarà sempre. Al·leluia! 

http://www.book.cpl.es/detalle.asp?codart=212161
http://cpl.es/
http://cpl.es/
http://www.fragmenta.cat/ca/autors/639423
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/639396
http://www.fragmenta.cat/ca/cataleg/assaig/639396
http://www.fragmenta.cat/
https://www.google.es/maps/dir/''/Carrer+de+Sant+Pau,+101,+08001+Barcelona/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x12a4a25ea5f5d019:0x4df0a3fbc21db0c1?sa=X&ved=0ahUKEwiI4ryG25fSAhUqIcAKHTJcAksQwwUIHDAA
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Que els pares i mares que han optat per l’escola cristiana puguin acabar 
matriculant-hi llurs fills i filles  
 
Rebeu tots i totes una salutació ben cordial i els millors desitjos per al darrer trimestre del 
curs. Diumenge celebràvem la Pasqua de Resurrecció. Tant de bo sapiguem descobrir 
Crist ressuscitat entre nosaltres i respectar, estimar i ajudar totes les persones que 
trobem en el nostre camí perquè, en elles, hi és present el mateix Senyor i Déu nostre.  
El trimestre que tot just comença ho fa amb el ressò de la preinscripció. Com sabeu, el 
proppassat dimarts 4 d’abril finalitzà el període de presentació de sol·licituds de 
preinscripció del segon cicle d’educació infantil i dels ensenyaments obligatoris. No ha 
estat aquest un procés fàcil, com ja es preveia. La davallada demogràfica, ja persistent, 
ha marcat els primers resultats obtinguts, a la qual cal sumar els constants moviments i 
pressions en contra de l’escola concertada.  

En aquests moments, cada escola coneix quina és la demanda que ha estat capaç de 
generar. Però tenim ara una altra tasca importantíssima: consolidar les segones 
opcions d’aquelles famílies que no han obtingut plaça en la primera. Som 
conscients de la complexitat d’aquests moments i que la realitat defineix un marge 
d’actuació limitat, atesa precisament l’escassetat de la demanda. Però, tot i la possible 
pèrdua d’unitats en alguns centres, a d’altres escoles cristianes hi haurà famílies que no 
podran acabar-hi matriculant llurs fills i filles perquè la demanda haurà superat l’oferta. 

Remarquem la importància de no demanar increments de 
ràtio en cursos inicials, molt especialment a P3 i a 1r d’ESO, 
sense conèixer la situació de les escoles cristianes del mateix 
àmbit d’influència. En aquest sentit, hem de recordar que, 
actualment, no és vigent la possibilitat de l’increment de les 
ràtios fins al 20% que preveia el Real Decret-Llei 14/2012.  

També ara és fonamental el paper que han de jugar les 
escoles que tenen excés de demanda a l’hora d’orientar 
les famílies que es troben en aquesta situació d’escreix vers 
les escoles cristianes de l’entorn, respectant, si és el cas, les 

segones o posteriors opcions indicades a les sol·licituds. Aquestes escoles faran bé 
d’indicar a les famílies que no hagin assenyalat cap altre centre que sempre s’ha de 
respectar la seva opció d’escola indicada a la sol·licitud, de manera que poden derivar 
les seves passes cap a les escoles cristianes dels environs. No deixem tota la feina a les 
comissions de garanties i interessem-nos per la tasca que efectuen les mateixes 
comissions. Preocupem-nos per la situació de les escoles cristianes del nostre 
voltant, si hi tindran vacants o no; informem-ne les famílies i confirmem-los el dret 
a escolaritzar en una altra escola cristiana.  

És un acte de solidaritat ben senzill i fàcil. Alhora, la preocupació i l’atenció a aquestes 
famílies que no entren en primera opció al nostre centre també repercuteix en la nostra 
bona imatge com a escola. Per contribuir a un primer objectiu –perdre el mínim d’unitats 
de P3-, és important aquest segon: que el col·lectiu de l’Escola Cristiana no perdi cap 
alumne que demani un centre d’aquestes característiques en primera opció! Tots podem 
contribuir-hi. Encara que les circumstàncies ens portin de vegades a competir entre 
nosaltres, també hi ha molt d’espai per a la cooperació entre les escoles cristianes en 
benefici de totes i sense renunciar als legítims interessos particulars de cada institució. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 637 | 18.04.2017 
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El Diumenge de Pasqua, “Signes dels temps” 
entrevista Joan-Enric Vives, arquebisbe d'Urgell 
i copríncep episcopal d’Andorra. L’arquebisbe 
Vives parla de la festa de Pasqua de 
Resurrecció, dels reptes actuals de l’Església i 
de la seva trajectòria al capdavant de la diòcesi 
d’Urgell. La conversa s’ha gravat al claustre 
romànic de la catedral de la Seu d’Urgell. 
Programes a la carta: 16 d’abril de 2017 

Data: 23 d’abril de 2017. Aquesta setmana no s’emetrà “Signes dels 
temps”. El diumenge 23 d’abril al matí, TV3 emetrà un especial informatiu 
dedicat a la Diada de Sant Jordi. 

Signes dels temps a TV3 

 

 Servei de documentació: 
“Conversa amb José Ignacio González Faus” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

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

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

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

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

http://www.urc.cat 
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22 ds Noviciat intercongrecional: trobada de Pasqua a Pallejà 

23 dg Festivitat de Sant Jordi 

24 dl CEVRE - Formació inicial 

27 dj Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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