
  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANONITZACIÓ DELS PASTORS FRANCESC 
I JACINTA EL DIA 13 DE MAIG DE 2017 

 

Barcelona, 11 de maig de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Canonització dels pastors Francesc i Jacinta 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 

Francesc i Jacinta Marto, vidents germans, 
segons el testimoni reconegut per l'Església, van 
ser testimonis de les aparicions de la Mare de 
Déu al barri Cova da Iria, entre maig i octubre de 
1917. Són els beats més joves no màrtirs de la 
història de l'Església Catòlica. 

 



  
 
 
 
 

    2 | 30 

 
 
 

 
 

 
 

PEREGRINACIÓN DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
AL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA  

con ocasión del centenario de las apariciones de la Virgen María en 
Cova da Iria 

12-13 DE MAYO DE 2017 

 

Viernes 12 de mayo de 2017 

14.00 Salida en avión desde el aeropuerto de Roma/Fiumicino hacia Monte Real   

16.20 Llegada a la Base Aérea de Monte Real 
Ceremonia de bienvenida 

  

16.35 Encuentro privado con el Presidente de la República Portuguesa en la 
Base Aérea de Monte Real 

  

16.55 Visita a la Capilla de la Base Aérea   

17.15 Traslado en helicóptero al Estadio municipal de Fátima   

Pelegrinació del papa Francesc a Fàtima 
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17.35 Llegada al Estadio municipal de Fátima y traslado en coche descubierto al 
Santuario 

  

18.15 Visita a la Capilla de las Apariciones   

21.30 Bendición de las velas desde la Capilla de las Apariciones 
Rezo del Santo Rosario 

  

Sábado 13 de mayo de 2017 

9.10 Encuentro con el Primer Ministro en la Casa “N.S. do Carmo”   

9.40 Visita a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Fátima   

10.00 Santa Misa en el atrio del Santuario 
 
Saludo del Santo Padre a los enfermos 

  

12.30 Almuerzo con los obispos de Portugal en la Casa “N.S. do Carmo”   

14.45 Ceremonia de despedida en la Base Aérea de Monte Real   

15.00 Salida en avión desde la Base Aérea de Monte Real hacia Roma   

19.05 Llegada al aeropuerto de Roma/Ciampino   

huso horario 

Roma: +2h UTC 
Monte Real: +1h UTC 
Fátima: +1h UTC 

Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 20 de marzo de 2017 

 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/20/0167/00394.html
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Del mes de maig, se n’ha dit “El mes de Maria”. Durant tot el mes, molts cristians 
dedicaven (i dediquen) oracions a la Mare de Déu, individualment o bé en grup. A més, 
el nostre santuari de la Mare de Déu del Roser de Pompeia celebra la seva festa major 
el dia 8 de maig. Per tot això, ens permetem dedicar el Butlletí d’aquest mes a santa 
Maria, servint-nos del fascicle “En pregària amb Maria”, de José Antonio Goñi. L’acaba 
de publicar el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, en el n. 94 de la col·lecció 
“Celebrar”. Són 50 meditacions breus sobre la Verge Maria. Lògicament, aquí no podem 
fer gairebé res més que transcriure el títol d’alguns capítols (els nn. indicats). 
 
4 Santa Maria, la nova Eva 
Oh Déu: Feu que, allunyant-
nos de la vellura del pecat, 
abracem de tot cor la novetat 
de l’Evangeli. 
8 Santa Maria, l’esclava del 
Senyor 
Oh Déu: Feu que, seguint 
l’exemple de Maria, visquem 
plenament obedients a vós. 
9 Santa Maria Verge, temple 
del Senyor 
Oh Déu: Que, guardant la gràcia del baptisme, siguem adoradors vostres en esperit i en 
veritat. 
11 Santa Maria, Mare de Déu 
Oh Déu: Feu que, com Maria, rebem el Crist, guardant les seves paraules al fons del cor. 
12 Santa Maria, Mare del Senyor 
Oh Déu: Concediu-nos de participar, com Maria, de la plenitud de la vostra gràcia. 
13 Santa Maria Verge, Mare del Salvador 
Oh Déu: Per Maria ens heu donat el vostre Fill, el Salvador. Que ara ella intercedeixi per 
nosaltres. 
14 Santa Maria Verge, seu de la Saviesa 
Oh Déu: Heu fet de Maria el tron de la Saviesa. Que per ella ens il·lumini la Paraula de 
vida. 
17 Santa Maria de Natzaret 
Oh Déu: Que visquem, com Maria, una vida amagada en Crist i plena de goig. 
19 Santa Maria, deixebla del Senyor 
Oh Déu: Feu que, com en Maria, ressoni en el nostre cor la vostra Paraula, i doni fruits. 
22 Santa Maria encomanada com a mare dels deixebles 
Oh Déu: Jesús ens confià a la Mare Verge. Que siguem comptats entre els seus fills 
d’adopció. 
23 Santa Maria Verge, mare de la reconciliació 
Oh Déu: Feu que, amb la intercessió de Maria, aconseguim el perdó dels nostres pecats. 
25 Santa Maria, mare de la llum i de la vida 
Oh Déu: Que, per intercessió de Maria, l’Església engendri nous fills en els sagraments 
de la vida. 
26 Santa Maria del Cenacle 
Oh Déu: Ompliu-nos, com Maria i els Apòstols, dels sants dons de l’Esperit Sant. 
27 Santa Maria, reina dels apòstols 
Oh Déu: Que, amb la intercessió de Maria, puguem difondre la glòria del vostre nom. 

Nous qualificatius de la Mare de Déu 
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30 Santa Maria Verge, Mare de l’Església 
Oh Déu: Concediu a l’Església que, amb l¡ajut amorós de Maria, sigui cada dia més 
fecunda. 
31 Santa Maria Verge, model de l’Església 
Oh Déu: Concediu al vostre Poble que, amb els ulls fits en Maria, segueixi fidelment el 
Crist. 
32 Santa Maria Verge, font de salvació 
Oh Déu: Per Maria heu obert la Font de la Salvació. Que bevem sempre de l’aigua 
d’aquesta font. 
33 Santa Maria Verge, mare de la divina providència 
Oh Déu: Per intercessió de Maria, eviteu-nos allò que ens perjudica i doneu-nos el que 
és més profitós. 

34 Santa Maria Verge, 
model de culte veritable 
Oh Déu: Maria és exemple 
de caritat i humilitat. Que 
sapiguem imitar-la en 
aquest veritable culte. 
35 Santa Maria Verge, 
mare i mestra espiritual 
Oh Déu: Que, ajudats per 
Maria, puguem arribar a la 
Muntanya, que és Crist. 
36 Santa Maria Verge, 
defensa de la fe 
Oh Déu: Per Maria, doneu-
nos fortalesa en la fe, 
seguretat en l’esperança i 
constància en la caritat. 
37 Santa Maria Verge, 
mare de la santa 

esperança 
Oh Déu: Que amb l’ajut de Maria aconseguim plenament allò que creiem que hem 
d’esperar. 
38 Santa Maria Verge, mare del bell amor 
Oh Déu: Que puguem, com Maria, arribar a Vós, font de tota bellesa i autor de l’amor 
sant. 
39 Santa Maria Verge, consol dels afligits. 
Oh Déu: Amb la intercessió de Maria concediu abundància de consol a nosaltres i a tots 
els afligits. 
42 Santa Maria, mare i mitjancera de la gràcia 
Oh Déu: Que per intercessió de Maria obtinguem abundor de gràcies i arribar al port de 
la salvació. 
44 Santa Maria, reina i mare de misericòrdia 
Oh Déu: Que per intercessió de Maria experimentem la vostra clemència a la terra i 
aconseguim el cel. 
50 Santa Maria, mare de la unitat 
Oh Déu: Que, per intercessió de Maria, l’Església i les famílies visquin estimant-se. 
 

 
Mateu Sanclimens 
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Las Hermanas de la Presentación de la 
Virgen María de Granada han elegido 
Superiora General a Inés Figueroa 
Tomás 

 

Madrid, 27 de abril de 2017 
(IVICON).-   Las Hermanas de la 
Presentación de la Virgen María de 
Granada celebran estos días su XVII 
Capítulo General, que ha reunido a las 25 
hermanas elegidas por la Congregación -
provenientes de Venezuela, Colombia, 

México, Uruguay, Argentina y España- con el lema y la tarea de: “Avivar el Carisma 
recibido, testimoniarlo y anunciar el Evangelio en el siglo XXI". 

El día 25 de abril, después de celebrar la misa votiva del Espíritu Santo, las hermanas 

eligieron como Superiora General a Inés Figueroa Tomás. "Le agradecemos su 

generosidad y disponibilidad; así como a la hermana Patro González, hasta ahora 

Superiora General, también le agradecemos su entrega y servicio", señalan las 

hermanas. 

 

El nuevo equipo de gobierno general que ha quedado asi: 
 
Inés Figueroa Tomé, Superiora General y sus consejeras: 
Mª Luisa Gonzáalez Lería, Vicaria General 
Pilar Caro Rodríguez, Secretaría General 
Carmen Pérez Yruela,  
Inmaculada Torres López de Uralde, Administradora General. 
 
Agradecemos al Espiritu su ayuda, y le pedimos que sigamos caminando en unidad y 
comunión como lo quieren nuestros fundadores. Gracias por vuestra oración y apoyo. 

Inés Figueroa Tomás, nova superiora general 

http://lapresentacion.com/
http://lapresentacion.com/
http://lapresentacion.com/
https://www.instagram.com/p/BTWzoHBAwfw/
http://www.confer.es/460/activos/imagen/6227full-inesfull-figueroafull-tomasfull-presentacionfull-granada.jpg
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CAP ON VA L’ESGLÉSIA, AVUI? 

1. Una Església «petit ramat»? 

El text de referència que ens ha estat facilitat per començar a preparar el Pla Pastoral 
Diocesà (PPD) parla de l'Església com d’un «petit ramat». Diu 

«2. L’observació de les nostres parròquies, moviments, comunitats i ordes 
religiosos, i també la reflexió dels teòlegs, ens indiquen que avancem cap a una 
Església de ‘petits ramats’. 

És un desafiament que ens invita a fixar l’atenció en allò que és l’ànima de 
l’Església, i a maldar per envigorir-la retornant al que és essencial: l’experiència 
de Déu en Crist, en l’esperit de les Benaurances.» 

Què vol dir, això de «petit ramat»? 
L’origen de l’expressió, el trobem en 
unes paraules de Jesús als seus 
deixebles: «No tingueu por, petit ramat, 
que el vostre Pare es complau a donar-
vos el Regne» (Lc 12, 32). 
Tradicionalment se les solien aplicar –
ells mateixos– grupets cristians reduïts 
dins l’Església. Però de cap manera 
s’aplicava a l’Església com a tal. 

Doncs, vet aquí que cada dia més es 
comença a fer servir aquesta expressió 
referida a l’Església global. Encara que, 

ben mirat, aquesta «Església global» no deixa de ser l’Església de vella cristiandat 
(l'Església europea, per entendre'ns). Acostumada com estava a ser històricament majoria 
(i a voltes, majoria absoluta) no sabia què volia dir això de «petit ramat». En canvi, ho han 
sabut de sempre i molt bé la pràctica totalitat de les altres Esglésies d'arreu del món, que 
mai no han passat de ser –més o menys consolidades– minories. 

El que passa és que a molts cristians de la vella Cristiandat aquest canvi els ha vingut 
de sobte. No se l’esperaven. I la veritat és que no se’n saben avenir. Es veu que no els 
deuen haver arribat les veus de grans i savis cristians que des de mitjan segle XX no 
s’estaven d’anunciar aquest daltabaix. Constatem una crisi anunciada. 

Un botó de mostra, per exemple, el tenim en el teòleg Josep Ratzinger (futur papa Benet 
XVI) que poc després del Concili Vaticà II, deia: «De l’Església d’avui [1970]en sortirà 
també aquesta vegada una Església que haurà perdut molt. Es farà petita, haurà de 
començar completament de nou. Ja no podrà omplir molts dels edificis construïts en la 
conjuntura més propícia. En disminuir el nombre dels seus adeptes, perdrà molts dels 
seus privilegis en la societat. Ella mateixa s’haurà de presentar –de forma molt més 
accentuada que fins ara– com a comunitat voluntària, a la que només s’hi arriba per una 
decisió lliure.» Ratzinger deia... el mateix que deien molts altres. I avui, mig segle més 
tard, podem constatar fins a quin punt era encertat aquell diagnòstic. Ho veiem nosaltres. 
Ho veuen els nostres veïns. 

I ara ens trobem que el document de base del Pla Pastoral Diocesà ens fa notar la 
importància d’aquesta situació. Ho diu en els dos primers punts de la síntesi. Quan el 
PPD esmenta la situació present que ens ha canviat tots els punts de referència, recorda 
(punt 1) la magnitud del canvi que ha experimentat la nostra societat i cultura, i (punt 2) 
la situació nova en què aquest canvi ha situat l’Església: «petit ramat». 

Cap on va l’Església, avui 
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2. Sí, l'Església, «petit ramat»! 

El text bàsic del nou Pla Pastoral Diocesà parla de l’Església com de «petit ramat». 
Només cal veure. L’acord és general en aquest punt. Però a partir d’aquí comencen les 
discrepàncies, és a dir, comencen a l’hora de valorar aquesta situació on hem arribat: 
Això que està passant és bo o és dolent?  

N’hi ha que creuen que la situació a què estem arribant és clarament una desgràcia. I no 
s’estan d’assenyalar culpes i culpables. (Ja ens ho podem imaginar, la culpa és de 
gairebé tothom... menys d’ells!). No paren de recordar: quin goig que feien aquelles 
esglésies plenes, aquelles processons..., totes les parelles es casaven i portaven el fills 
a batejar... Aquestes persones estaran molt 
d’acord amb un Pla Pastoral... sempre i quan 
sigui per a recuperar alguna cosa de l’antiga 
esplendor. 

En canvi, n’hi ha que s’esforcen per assumir 
positivament la nova situació en què ens 
trobem, ja que la veuen com una oportunitat 
que l’Esperit de Jesús ofereix a la seva 
Església per tal que esdevingui més fidel a 
l’evangeli i més decidida en el seu servei al 
Regne de Déu. (És allò de «els signes dels 
temps» de què ens parlava el concili Vaticà 
II, ara fa 50 anys!) I tot això ho fan sense 
llançar coets ni cantar al·leluies, perquè es innegable que fa una certa tristesa veure que 
van desapareixen coses que un s’ha estimat i se les ha estimades de debò. 

Ara bé, a l’evangeli podem llegir aquelles paraules de Jesús als seus seguidors, els 
cristians: «Vosaltres sou la sal de la terra». I un es pregunta com es pot ser sal allí on tot 
–o quasi tot– ja és oficialment sal... Ser «sal» demana ser «poca quantitat», demana ser 
«petit ramat». Perquè no es tracta de ser sal per conservar els aliments (que per això 
se’n necessita molta), sinó sal per donar gust, per donar sentit a la vida de les persones. 
«Vosaltres sou la llum del món...», ens diu també Jesús. L’excés de sal fa immenjables 
els aliments de la mateixa manera que l’excés de llum fa que la llum sigui perjudicial, 
perquè enlluerna. 

Jesús parla també de «llevat» dins la pasta. El llevat farà pujar una pasta de farina que 
espera ser fermentada. Però no fa res dins una pasta que ja és tota llevat. Així l’Església 
en el món, enmig de la societat.  

D’aquesta situació de «petit ramat» en què es troba cada vegada més la nostra Església 
d’avui se’n diu també «diàspora». És una paraula grega (dia-spora) que vol dir, 
pròpiament, «dis-seminació», és a dir, que els cristians ja no vivim en zones compactes 
de persones que practiquen la nostra mateixa fe, sinó que ens trobem disseminats, com 
llavors sembrades, entre persones que no professen la nostra fa en Crist Jesús. 

El Card. Danneels, quan era arquebisbe de Brussel·les, insistia a dir que la situació de 
diàspora és «la situació normal de l’Església». Les Esglésies d’Àsia o d’Àfrica han viscut 
sempre en diàspora. 

3. Els cristians del futur, «pocs...però bons»? 

Que anem cap a una Església més reduïda numèricament, sembla evident: ho vèiem en 
el primer apartat.  

Els fets són clars. Però la valoració d’aquests fets... ja és una altra cosa. De fet en 
l’apartat segon ens preguntàvem si això era bo o era dolent, és a dir, si ens n’havíem 
d’alegrar o ens n’havíem de plànyer. I ho deixàvem intencionadament una mica a l’aire. 



  
 
 
 
 

    9 | 30 

 
 
 

Per què? Doncs, perquè... depèn! Depèn de com els cristians –l’Església de la vella 
cristiandat– entomem aquest canvi... 

Si l’assumim passivament –una fatalitat– i ens entossudim a enyorar el passat, ens 
trobarem amb uns resultats fatals: l’Església petita, que en sortirà, serà una Església 
residual, un residu, insignificant i, a més, «in-significant». Amb tot el que «in-significant» 
vol dir: que vol dir que «no-diu-res». 

Però si els cristians assumim conscientment i positivament el canvi, com una oportunitat 
que l'Esperit dóna a l'Església, la nova Església que en sortirà, igualment petita, serà una 
«minoria profètica», serà sal i llevat dins la nostra societat. No és el mateix acabar sent 
una «resta» dinàmica i positiva, que acabar sent un «residu»... 

Però no ens equivoquem. La clau del canvi no consisteix a ser molts o ser pocs. Ni 
tampoc a ser més o menys bons o dolents. Des d’aquest punt de vista, no té cap sentit 
dir: «en el futur els cristians seran pocs... però bons!» Parlar així és no haver entès la 
clau del que està passant avui. La clau per entendre el canvi és una altra: de «cristians 
passius» (batejats per sistema, «per defecte», per rutina o per tradició...) s’està passant, 
cada vegada més, a ser «cristians per opció» i per decisió personal. 

El teòleg Ratzinger deia (1970) que aquesta petita Església del futur «s’haurà de 
presentar –de forma molt més accentuada que fins ara– com a comunitat voluntària, a la 
que només s’arriba per una decisió lliure.» I el futur papa Benet XVI no era l’únic a parlar 
d’aquesta manera. Tots els grans teòlegs i pensadors del Concili Vaticà II (per exemple 
Rahner, 1960) apuntaven en el mateix sentit. I alguns, fins i tot, ho deien gairebé amb 
les mateixes paraules (per exemple Edward Schillebeeckx, 1970): «l’Església s’anirà 

convertint 
gradualment en una 
‘Església de 
voluntaris’, a la qual 
s’hi pertanyi en virtut 
d’una elecció i decisió 
més personal». 

D’una banda, s’estan 
reduint els batejos 
d’infants. Però d’altra 
banda, aquest any, 
durant la Vetlla 
Pasqual, s’han batejat 

a Catalunya 300 adults, —i a França uns 7.000—. I tant a un lloc com a l’altre creix cada 
any el nombre d’adults que reben el baptisme. Això no està renyit amb el baptisme 
d’infants, sinó que està en sintonia amb els canvis que s’hi estan observant: disminueixen 
el batejos «per rutina» o purament «per tradició», i proporcionalment són cada vegada 
més freqüents els pares que bategen els seus fills per una opció lliure i decidida. 

Sembla evident que una ‘Església de voluntaris’ o una ‘comunitat voluntària’ mai no 
arribarà a ser una Església que aplegui ni el cent per cent de la població d’un país, ni 
tampoc proporcions gaire significatives de població. Serà sempre una minoria: més o 
menys nombrosa, però minoria al cap a la fi. 

Ara bé, aquesta minoria, com més nombrosa sigui, millor! Mai no hem de desoir aquelles 
paraules de Jesús que llegim a l’evangeli: «Pregueu, doncs, a l’amo dels sembrats que 
hi enviï més segadors» (Mt 9,38), en el benentès, però, que aquests «segadors» ja no 
seran només els capellans, sinó tots els cristians i cristianes que lliurement i 
voluntàriament hauran decidit de seguir el camí del Crist.  

PERE CODINA MAS, 
claretià 
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Jaume Gabarró Monjo de Solius 
Catalunya Cristiana 30 abril 2017 

 
La llum de la victòria de Crist ressuscitat sobre tota humana malícia (el pecat) i damunt 
la mort, arriba a nosaltres i ens corprèn, ens embolcalla durant tot aquest temps, 
s’apodera íntimament de nosaltres que encara estem en camí. Ara podem pregar amb 
ple sentit: «El Senyor m’il·lumina i em salva, qui em pot fer por?» (Salm 26). La Pasqua 
és una realitat actual, però que també aspira a la seva màxima realització: «Desitjo amb 
tota l’ànima poder viure (per sempre) a la casa del Senyor»; en el fons, per ser feliços, 
busquem la mirada de Déu, assolir finalment de veure’l. El temps de Pasqua és un àmbit 
resplendent, el país de la vida, la fruïció certa de la bondat que ens té el Senyor. Un 
temps a la vegada de goig i d’esperança. Joiós avui en aquesta vida, tot esperant el seu 
futur i etern acompliment prop de Crist glorificat. 

Vivim, doncs, amb aquesta gran perspectiva, però certament enmig de les contradiccions 
pròpies de l’existència terrenal. Vivim la Pasqua com Jesús, que ha de passar per tot, en 
el seu anar cap al Pare. Que conviu amb tota mena de persones, situacions i actituds, 
que se solidaritza amb els més pobres i necessitats, que experimenta l’alegria i el dolor 
de la nostra condició, que afronta amb amor la persecució i la mateixa mort. 

Bo i sent temps pasqual, res tampoc no se’ns estalvia. Preguntem-ho a milions de 
cristians d’arreu del món. Però certament és Pasqua, vivim de la Pasqua, perquè 
esperem confiadament en el Senyor. Sigues fort, sigues valent, diu el salm. «Que el teu 
cor no defalleixi!» 

I és que som encara en temps d’esperança, de paciència. No podem presumir de res 
més que de la divina victòria de Crist. No pas de cap altre mèrit o ideal, propi o aliè.  

Jesús en persona, què diu? «Si jo em glorifiqués a mi mateix, la meva glòria no valdria 
res. Però el qui em glorifica és el meu Pare...» (Joan 8,54). Al·leluia! 

Temps de Pasqua 
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Una de les característiques més destacades de la cultura actual és la pèrdua del 
sentit comunitari. A tots els nivells: parella, família, feina... També s’observa aquest 
fenomen a parròquies, comunitats de vida religiosa... L’ego sempre ha estat un enemic 
per a la vida en comú. Avui es reforça per una dimensió individualista exacerbada. La 
tecnologia afavoreix que el món es redueixi a l’individu. Amb el mòbil podem fer totes les 
operacions que vulguem. Substituïm el rostre de l’interlocutor per la pantalla lluminosa i 
tàctil. Les dinàmiques de fons continuen presents: lluita acarnissada pel poder i el domini 
del grup per a interessos personals. Els deixebles de Jesús anaven a Cafarnaüm. Quan 
hi arriben, Jesús els pregunta: «De què parlàveu pel 
camí?» Es refugien en el silenci perquè el tema els 
hauria fet enrojolir. Havien estat discutint sobre qui 
d’ells era el més important. Hi ha diferents models de 
comunitat. 

Primer, el model piramidal. La narració dels 
deixebles camí d’Emaús se situa en aquest model. Qui 
és el més important. Es lluita  per aconseguir el cim i 
posar-se per sobre de la resta. Domini i control. Estar 
en el grup dels que tallen el bacallà. La resta són subalterns. A la base de la piràmide 
n’hi caben molts, però al vèrtex, només els elegits. No podem abaixar la guàrdia. 
Qualsevol estratègia és bona si el resultat és el que volem. La mare dels fills del Zebedeu 

té aquesta mateixa actitud: un a l’esquerra, l’altre a 
la dreta. Així vol cobrir tot l’arc parlamentari. La 
mundanitat espiritual opta per aquest model. 

Segon, el model circular. La seva estructura 
és més assembleària. Tots són més o menys 
iguals. L’exercici de l’autoritat fuig de l’ostentació. 
Se suprimeixen els graons i les tarimes. Tots en el 
mateix pla, sense excepcions. Es controla l’afany 
de poder mitjançant el seu repartiment vigilat entre 

els membres de la comunitat. Els altres deixebles de Jesús, quan van saber que uns 
quants es volien apropiar del poder, es van molestar molt. En el model piramidal, les 
renúncies es concentren en la part inferior. En el model circular, es reparteixen entre tots. 
Es tracta d’una realització més propera a la democràcia. 
L’opinió de tots, fins i tot de les minories, ha de ser 
escoltada i tinguda en compte. 

Tercer, el model evangèlic. La proposta de Jesús 
desactiva les ambicions dels aprofitats, del carrerisme, 
dels egos desbocats. El seu criteri és nítid: «Si algú vol 
ser el primer, que es faci el darrer de tots i el servidor de 
tots.» L’escenificació no pot ser més explícita: pren un 
infant en braços i es posa enmig dels seus deixebles. 
Utilitza el model circular (al mig), però el transcendeix. No importa el poder sinó el servei. 
Si les comunitats cristianes, si les comunitats religioses, tenen en el centre Jesús amb 
els pobres, amb els marginats, amb les persones sense drets, com els infants en aquella 
època, encarnen l’evangeli. Una comunitat de vida és molt més que una plataforma de 
serveis. És entranya i cor. 

Lluís Serra Llansana 

Models de comunitat 

Avantatges i 
inconvenients del 
model piramidal? 
Participo en lluites 

de poder? 

Avantatges i 
inconvenients del 

model circular? EÉs 
una forma d’escapolir-

se de l’obediència? 

Avantatges i 
inconvenients del 
model evangèlic? 
Renuncio al poder 
per tal de servir? 
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De cuadrar las cuentas a contar lo que cuadra 
 
24/02/2017TESTIMONIOS - Hace poco me pasaron 
una llamada telefónica. Al otro lado una voz amable 
me daba las gracias por cómo la revista había 
ayudado a su comunidad pero, sintiéndolo mucho, 
tenían que dejar de recibirla porque no le cuadraban 
las cuentas. Me hizo gracia la expresión y me causó 
admiración porque lo que me relataba era verdad. 
Vivían con la austeridad que imprime no saber cómo 
sostener cada jornada. Las cuentas de la hermana 
con esta publicación quedaron saldadas y seguirán 
recibiendo la revista. Las mías, sin embargo, no 
acaban de cuadrar. Me pregunto si una vida no 
preocupada porque las cuentas le cuadren, no se 
estará durmiendo en una consagración cómoda, sin 
sobresaltos y, en consecuencia, sin crecimiento. 
Hizo la buena hermana que, una vez más, se 

removiesen conocimientos agazapados en la historia donde siempre y en todos los 
tiempos, la consagración abrazó una pobreza explícita justamente para ser otra riqueza 
para sus contemporáneos. Me hizo ver la calle con gente sin techo, sin calor ni acogida. 
Gente sin futuro ni presente. 

Las instituciones de consagrados, en cuanto presentes en las sociedades donde ejercen 
la misión, han de cuadrar las cuentas. Bien saben quienes de ello se responsabilizan que 
el asunto no es menor. Armonizar honestidad, sensatez, equilibrio, rentabilidad y 
evangelio requiere siempre dosis elevadas de tiempo, diálogo, análisis y, por supuesto, 
oración. 

Creemos que se está haciendo y además se está haciendo bien. La cuestión está en que 
la mediación no se convierta en fin; que la practicidad de los números no apague lo 
etéreo de la utopía; que la economía del mercado no ahogue la de la salvación. La 
cuestión está en el arte y la fe que concedemos al ministerio de la «bolsa común». 

De la abundancia del corazón habla la boca y, como aquellos peregrinos de Emaús, 
solemos comentar lo que nos llena y vacía. No es infrecuente que nos reclamemos lo 
poco que hablamos de Dios, lo que nos cuesta compartir la fe en comunidad y, por el 
contrario, lo bien que se nos da ofrecer soluciones informáticas, o dónde hemos 
comprado el último utensilio «imprescindible» para la misión, o lo conveniente que es un 
vehículo de mayor cilindrada. No quiero abundar en la demagogia, porque soy consciente 
de que todo es necesario, pero hemos de preguntarnos dónde apoyamos el compás: en 
la seguridad insegura de Aquel a quien seguimos, o en las seguridades por nosotros 
conquistadas. 

Hace unos años, en uno de los cursos que mi congregación ofrece para «enseñar a ser 
provinciales», recuerdo que el general nos propuso una cuestión de índole espiritual. Las 
participaciones fueron escasas, contadas. «Será el horario», –nos dijimos–. En la sesión 
siguiente, nos mostró unos planos de un edificio que se iba a construir. Coincidí sentado 
a su lado y, casi al oído, me dijo: «Verás como os quitáis la palabra». Efectivamente, así 
fue. He recordado muchas veces la anécdota que me confirma que solemos contar lo 

Vida religiosa 
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que cuadra. Aquello que controlamos y nos da seguridad; aquello que podemos 
«dominar» y configurar a nuestro gusto; aquello que abrillanta el propio ego; o bien 
aquello que nos da miedo, o acompleja. También aquella debilidad que en mí mismo no 
soporto, pero veo evidente en el otro, suele formar parte de lo que cuento, porque me 
cuadra o convence hacerlo. 

La verdadera transformación de la vida consagrada está en la persona. Aquellas 
convicciones que nos sostienen y gobiernan, la capacidad de donación al reino y la 
verdad de la fe y libertad. Aquel desplazamiento de posiciones y prejuicios del pasado o 
actitudes de autoprotección que, por serlo, son depresivas, y condicionan la 
consagración. 

Creer que adecuar nuestros inmuebles es innovación; organizarnos en red ya es 
sinergia; crear comisiones o grupos de Whats-App o mail es ya comunión, o teclear «me 
gusta» es apoyo, amén de ingenuo, es solo cuadrar las cuentas y contar lo que cuadra. 
La otra parte, la del misterio, aquella donde cada uno y cada una va creciendo de la 
mano de Dios, queda en la parte oculta, la que no se cuenta. La paradoja es que para 
que a los consagrados y sus comunidades les «cuadren las cuentas», necesitan contar 
aquello que, hoy por hoy, les cuadra poco. 

Fuente: vidareligiosa.es 

 

Hay calor si hay brasas 
Luis A. González Díez, director | Vida Religiosa, abril 2017, núm. 4 vol. 123 
 
En este mundo nuestro de lo sorprendente, cuando decimos que algo es obvio, no lo es 
tanto. Por ejemplo, es evidente que el calor viene de las brasas. Pero no es tan evidente 
que la palabra calor nos caliente y, mucho menos, que cuando hablamos de «calor en el 
corazón» estemos expresando algo común, algo con vida, algo que todos y todas 
sintamos aunque estemos viviendo un tiempo litúrgico fuerte 

En la reflexión que 
legítimamente estamos 
haciendo sobre la 
innovación para la vida 
consagrada, tenemos que 
aceptar que buena parte del 
desenfoque que vivimos 
procede de algo que hemos 
ido llamando innovación sin 
serlo. Nos hemos concedido 
claves de independencia 
que no tienen retomo. Hay 
estilos consentidos y 
acompañados durante años, 
que imposibilitan que las 
brasas y su calor desbloqueen hielos que amordazan la fe. Porque el problema es de fe. 
Es el termostato de la verdad de ese calor que indica que hay sentido trascendente de 
la vida. Cuando la existencia se organiza desde la fe, se subraya la vida y no sus 
alrededores... Cuando es a la inversa lo importante es la circunstancia el cómo y con 
quien. Cuando la fe gobierna la misión nace el servicio y la autoridad evangélica... 
cuando desaparece la fe, puede aparecer una lucha aparentemente educada, pero 
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encaminada, por el poder. Cuando la fe tiene vida, los principios de lo comunitario son 
sustanciales, se descubre lo gratuito, no se pasa factura por la dedicación o la atención... 
El amor circula: amas porque es la “razón” de tu vocación. Cuando no es así, nacen los 
turnos, el «yo ya lo hice» o el «siempre me toca a mí». El culmen de la ruptura suele 
estar cuando todo lo común afecta negativamente los propios planes. Puede haber 
consagrados que nunca les viene bien un encuentro comunitario, porque siempre 
interrumpe algo fundamental de su «trabajo». Son las vidas a media pensión o, más bien 
«medias vidas». Lo errores que manifiestan ausencia de felicidad aquí y me temo, 
incapacidad de felicidad allí en el caso muy hipotético de que hiciesen una reflexión 
serena sobre el sentido de la vida. 

Permitir que la fe circule e ilumine es un 
itinerario de trabajo de responsabilidad 
comunitaria. Solemos adornarlo con un 
halo de suavidad que no es real. La fe 
impone claridad de la diferencia entre la 
verdad y las medias verdades; el amor y 
los intereses, la entrega y la 
compensación... La misión y el trabajo; 
los votos y... La tarea de la comunidad o 
es el rescoldo en el que uno recupera el 
calor que aviva la fe, o se hace inservible 
por lenta y ausente, o asumimos la 
responsabilidad de ayudamos a creer y 
confiar en la providencia, o es la 
entronización de la soltería evaluando 
solo que las cosas funcionen para vivir. 

«Mire usted, nosotros ya seguimos 
juntos más por costumbre que por fe», 

me decía una señora de edad respecto a su matrimonio. Yo siempre respondía «será 
por amor» y ella, muy resuelta decía, “¿y qué es la fe, si no es amor…?” 

Me he acordado mucho de aquella anciana «profetisa» que vivía la dureza de no sentir 
amor. He pensado en la vida comunitaria y me he preguntado ¿por qué seguimos juntos? 
Ni se puede, ni se debe llegar a conclusiones en un breve editorial, pero no es tan claro 
que vivamos juntos por convencimiento de fe, obediencia a la misión o por crecimiento 
espiritual. Se entrecruzan otro “valores” que ponen más realismo que luz a las opciones 
vocacionales. Hay mucha 
compensación laboral, una manera 
objetiva de la situación sociológica de 
procedencia, algo de costumbre, mucho 
miedo, lecturas de vida desde el final de 
etapa y no desde la posibilidad de 
cambiarla… y un misteriosísimo proceso 
privado de crecimiento -sin crecimiento- 
afectivo. En la vida consagrada, lo más 
urgente es discernir qué comunidades 
serán capaces de mantener las brasas 
con vida, se dejarán calentar los 
hermanos y hermanas en ellas, y 
contarán el relato real de su historia. 
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L’Espai Endesa de Barcelona acull l’acte de lliurament, que ha presidit el P. Abat 

Josep M. Soler 

Joan-Lluís Lluís, Mireia Vidal-Conte, Jordi Lara i Gabriel Janer Manila, guardonats amb 
els Premis Crítica Serra d’Or 2017 
 

El P. Josep Massot afirma que Serra d’Or “ha fet i fa grans esforços no solament 
per posar els seus lectors al corrent de la producció de l’editorial, sinó també per 
estar al dia en tot allò que pugui ser d’interès per a la nostra llengua i la nostra 
personalitat” 
 

 
 
Barcelona, 3 de maig de 2017. L’obra El Navegant, de Joan-Lluís Lluís, ha estat 
guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or de Novel·la 2017; Ouse, de Mireia Vidal-
Conte, ha rebut el Premi Crítica Serra d’Or de Poesia 2017; Jordi Lara el Premi Crítica 
Serra d’Or de Narració 2017 per Mística Conilla; Gabriel Janer Manila el Premi Crítica 
Serra d’Or de Memòries 2017 per Ha nevat sobre Yesterday; i Xavier Montoliu Pauli el 
Premi Crítica Serra d’Or de Traducció 2017 per l’obra Per què ens estimem les dones 
de Mircea Cârtârescu. Aquests han estat els premiats en l’apartat de Literatura i 
Assaig. 
 
Pel que fa a l’apartat de Recerca, Francesc Montero ha guanyat el Premi Crítica Serra 
d’Or de Recerca (Humanitats) 2017 per Manuel Brunet. El periodisme d’idees a l’ull de 
l’huracà; Josep Pla i Carrera ha obtingut el Premi Crítica Serra d’Or de Recerca (Altres 
Ciències) 2017 per Història de la Matemàtica: Egipte i Mesopotàmia; i Història de la 
Matemàtica: Grècia I; mentre que Tilbert Dídac Stegmann ha guanyat el Premi Crítica 
Serra d’Or de Catalanística 2017 per El plaer de llegir literatura catalana. 
 
En la categoria de Teatre, el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 al text de teatre 
català, donat a conèixer per l’estrena o l’edició, és per a l’obra hISTÒRIA, de Jan 
Vilanova Claudín; el Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 a l’espectacle teatral és 

Premis Crítica Serra d’Or 2017 
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per a Claudia de La Conquesta del Pol Sud, dirigida per Carles Fernández Giua; i el 
Premi Crítica Serra d’Or de Teatre 2017 a l’aportació més interessant és per a 
Barcelona Playwrights per la idea i la direcció de De Damasc a Idomeni. 
 
Finalment, en l’apartat de Literatura Infantil i Juvenil, el Premi Crítica Serra d’Or 
Infantil 2017 és per a l’obra Els fantasmes no truquen a la porta, amb text d’Eulàlia 
Canal i il·lustració de Rocío Bonilla; el Premi Crítica Serra d’Or Juvenil (Creació) 2017 
és per a La mèdium, de Silvestre Vilaplana; mentre que el Premi Crítica Serra d’Or 
Juvenil (Coneixements) 2017 és per a La Mia es fa gran, amb text de Mònica Peitx i 
il·lustració de Cristina Losantos. 
 
L’Espai Endesa, allotjat en un edifici inaugurat el 1897, que és una excel·lent 
mostra del Modernisme industrial català i que està catalogat com a Patrimoni 
Històric de la ciutat, ha acollit la 51a edició dels Premis Crítica Serra d’Or, que ha 
presidit el P. Abat Josep M. Soler. Les obres premiades corresponen a les més 
destacades de les publicades l’any 2016, i sense que s’hagin presentat a concurs. 
Cal recordar que els Premis Crítica Serra d’Or no tenen dotació econòmica i 
consisteixen essencialment en la proclamació del veredicte i en el lliurament d’una 
serreta d’or, de solapa, que representa la distinció, a càrrec del director de 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat (PAMSA), i de la revista Serra d’Or, P. Josep 
Massot i Muntaner. 

 
 El jurat dels Premis Crítica Serra d’Or 2017, en l’apartat 
de Literatura i Assaig, ha estat format per Àlex Broch, 
Lluïsa Julià, Marta Nadal, Vinyet Panyella i Josep M. 
Ripoll. En l’apartat de Recerca l’han compost: Jaume 
Aulet, Manuel Jorba, Santiago Riera i Tuèbols, 
Joandomènec Ros i Francesc Vilanova. Joan-Anton 
Benach, Francesc Massip, Juan Carlos Olivares, Anna 
Pérez Pagès i Marta Monedero han constituït el jurat de 

Teatre. Mentre que el de Literatura infantil i juvenil, també per encàrrec de Serra d’Or, 
l’han format Mònica Baró, Montse Ginesta, Teresa Mañà, Joan Portell i Núria Ventura. 
 
Paraules del P. Josep Massot, director de Serra d’Or 
El P. Josep Massot, director de la revista Serra d’Or, ha destacat que, “malgrat dificultats de tantes menes, 
la producció editorial [de Montserrat], en àmbits tan diversos com la novel·la, la narració, la poesia, els 
estudis literaris, la recerca en humanitats i en ciència, el teatre i la literatura infantil i juvenil, és ben viva”. 
“Serra d’Or, la revista més antiga del nostre país, ha fet i fa grans esforços no solament per posar els seus 
lectors al corrent d’aquesta producció, sinó també per estar al dia en tot allò que pugui ser d’interès per a 
la nostra llengua, la nostra personalitat i les vicissituds de tantes menes que augmenten cada dia, amb 
aspectes engrescadors i positius i alhora amb caires preocupants i que no acabem de saber on ens duran 
ni com evolucionaran. Tot procurant de mantenir una edició en paper elegant i  digna dels 58 anys de la 
seva existència, no oblidem les exigències de les noves tecnologies i n’oferim també una edició digital. La 
biblioteca virtual Miguel de Cervantes, d’altra banda, permet la consulta gratuïta, per internet, de tots els 
números de la nostra revista, des del 1959 fins al 1975 inclusivament, i esperem que en una segona etapa 
podrà arribar fins al 2000”, ha afegit el director de Serra d’Or. 
El P. Massot ha recordat que el diari digital El Núvol dedica un espai a Serra d’Or i ha destacat “bones 
notícies”, com ara el quarantè aniversari de la revista L’Avenç, que ha estat objecte d’una entrevista amb 

el seu actual director, l’amic Josep M. Muñoz o el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes atorgat a Isabel-
Clara Simó, que ocupa precisament la portada del número del mes de maig. El director de Serra d’Or ha 
tingut paraules de record per a “pèrdues irreparables”, com la de Jordi Carbonell, “entusiasta impulsor i 
col·laborador de Serra d’Or en les èpoques difícils, i la recentíssima de Josep M. Muntaner i Pasqual, que 
fins al començament de la seva dolorosa malaltia va col·laborar puntualment en la secció d’economia de 
la nostra revista”. 



  
 
 
 
 

    17 | 30 

 
 
 

 
 
Escrito por Sergio Redondo | http://entreparentesis.org/odio-en-internet-ciberodio/ 

 
Cada vez más a menudo podemos observar cómo Internet se puebla de odio. En 
cualquier muro que visitemos, en cualquier vistazo que echemos a nuestro timeline, 
encontramos sin apenas dificultad muestras de rechazo e intolerancia hacia el otro. Es 
como si el odio en Internet fuese cada vez más habitual y estuviese campando a sus […] 
 
Cada vez más a menudo podemos observar cómo Internet se puebla de odio. En 
cualquier muro que visitemos, en cualquier vistazo que echemos a nuestro timeline, 
encontramos sin apenas dificultad muestras de rechazo e intolerancia hacia el otro. Es 
como si el odio en Internet fuese cada vez más habitual y estuviese campando a sus 
anchas ante la indiferencia de todos nosotros 
 
Hay personas -he aquí algo positivo, ya que afortunadamente no puedo generalizar- que 
vuelcan en las redes u otros medios online una ira incontrolable que les impele a atacar 
y descalificar, conscientes tal vez de que esa actitud y forma de actuar los desautoriza y 
les priva de cualquier atisbo de razón, pero absolutamente impávidos ante el dolor que 
sus palabras puedan causar. 
 
Uno de los casos más recientes lo hemos podido ver a raíz del fallecimiento de Carme 
Chacón. El autodenominado activista Lagarder, nada más conocer la noticia de la muerte 
de la ex-ministra socialista, dejó escrito lo siguiente en su Twitter: 
 
Se muere la reina de los desahucios, tenía problemas cardíacos, carecía de 
corazón… pic.twitter.com/WkvUxdyiEE 
— Lagarder Activista (@lagarder81) April 9, 2017 

Odio en Internet: ¿podemos combatir el ciberodio? 

Sergio%20Redondo
https://t.co/WkvUxdyiEE
https://twitter.com/lagarder81/status/851143380281241602
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En tuits posteriores, el mismo Lagarder plantea por qué a unas muertes se les presta 
más atención que a otras, fijando el foco en los desahuciados como consecuencia de las 
políticas de vivienda aplicadas por la entonces ministra Chacón. 
 
No voy a entrar a valorar las motivaciones que puedan mover a este activista a defender 
sus causas que, como digo, no dudo que estén basadas en el deseo de justicia social, 
pero una cosa es defender una postura y otra atacar. Es más, atacar a alguien que 
lamentablemente ya no está para defenderse y aprovechar su muerte para hacer ruido. 
El tuit anterior es sin duda una muestra más de ese odio en Internet, pero tristemente no 
es el único. Puede haber quien piense que en el caso de Cassandra también podemos 
ver este problema existente en la red, o puede que haya quienes vean excesivo en qué 
ha resultado su condena pero, al final, tanto en un caso como en otro, la cuestión 
fundamental reside en saber dónde están los límites. Aunque debemos tener claro que 
no podemos plantearlo como ‘límites a la libertad de expresión’, sino como límites en la 
convivencia y comunicación digital. 

El respeto y la capacidad de escuchar al otro debería regir siempre esta 
convivencia. Debemos ser conscientes que las situaciones de crispación que se 
generan por las distintas situaciones económicas, judiciales y sociales que vivimos hoy 
día alientan en parte este flujo de odio, y en Internet encuentran un canal de difusión y 
expansión como en ningún otro sitio. Pero debemos ser cautos, tanto a la hora de 
condenar como a la de ser permisivos o condescendientes con ciertas actitudes que 
cada día son más habituales en la red. Y fijaos en la palabra que utilizo, habituales, 
porque parece como si esto de mostrar todo el odio posible hacia alguien en forma de 
tuits o actualizaciones de estado se hubiese convertido en un hábito al que, tristemente, 
nos vamos acostumbrando cada día más. 
 
Una reflexión final en torno al odio en Internet 
Decía Victor Hugo que ‘cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga’. De esta 
famosa cita me permito sacar dos reflexiones: 
Por un lado, una preocupación: si efectivamente los ‘corazones pequeños’ son los que 
más odio profesan, ¿vivimos entonces en una sociedad con cada vez menos corazón’? Y 

http://entreparentesis.org/cassandra-la-libertad-expresion-la-red/
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por otro, me plantea una pregunta: ¿qué tenemos o debemos hacer para que el odio 
vaya perdiendo terreno en nuestros corazones hasta desaparecer? 
 
Tal y como venimos diciendo, las muestras de odio son cada vez más comunes en la 
red, y no solo parten de usuarios anónimos (desconocidos para el gran público) o 
escondidos tras el anonimato (recordemos, esos que aprovechan una falsa identidad 
para expresarse), sino que incluso figuras públicas como pueden ser deportistas o 
políticos sufren de incontinencia digital. De ser así, de vivir en una sociedad con un 
corazón menguante, además de preocupante me resultaría lamentable. Si algo nos 
caracteriza como seres humanos es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro y 
sentir como propio el sufrimiento de nuestro prójimo. Por supuesto, y no debemos ser 
ajenos a ello, también hemos degenerado en esa frialdad con la que tantas veces 
tomamos decisiones que, bien por interés propio o por la necesidad del momento, somos 
incapaces de descartar. 

 
Me viene entonces a la 
mente otra frase, esta 
vez del Popol 
Vuh: ‘Cuando tengas 
que elegir entre dos 
caminos pregúntate cuál 
de ellos tiene corazón. 
Quien elige el camino del 
corazón, no se equivoca 
nunca’. Este es uno de 
mis mantras, en el que 
creo firmemente. Aunque 
a veces el hacer algo 
basado en aquello que 
nos dicta el corazón 
pueda tener la peor de 
las consecuencias, es la 
única forma de acabar 
haciendo lo correcto. Se 

trata de lo que Comte-Sponville llama la máxima de la moralidad: ‘actúa como si 
amaras’. Tal vez por ese motivo, nunca he podido compartir la afirmación de mi admirado 
Eduardo Galeano cuando decía que ‘la caridad es humillante porque se ejerce 
verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respetuo mutuo’. No, 
no puedo estar de acuerdo. La caridad no solo la ejerce quien tiene mucho (el de arriba), 
sino también el que tiene poco o nada (el de abajo) cuando, por impulso del corazón, ve 
en el otro la necesidad y decide ayudar. Creo que la diferencia entre solidaridad y caridad 
no reside en la superioridad del que da sobre el que recibe, sino en el sentimiento que el 
sufriente provoca en el otro. Aunque este es un tema que podremos tratar en otro post. 
 
En definitiva, para combatir el odio, tengamos como guía de nuestras vidas la bondad 
y el amor. Basemos nuestras acciones en aportar algo bueno a los demás. Y en el 
mundo digital, que también sea así. No caigamos en el error y la tentación de criticar al 
otro sin más. Valoremos, dialoguemos y respetemos las distintas posturas. Solo de este 
modo podremos conseguir que nuestra sociedad digital sea una versión mejorada de 
nosotros mismos y que, con el tiempo, el odio en Internet sea una pesadilla lejana. 
 

http://entreparentesis.org/perfiles-falsos-redes-sociales/
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Quédate, Señor, conmigo, porque 
eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. 
Quédate, Señor, conmigo, porque 
es necesaria tu presencia para no 
olvidarte. Sabes cuán fácilmente te 
abandono. 

Quédate, Señor, conmigo, pues soy 
débil y necesito tu fuerza para no 
caer muchas veces. 

Quédate, Señor, conmigo, porque 
eres mi luz y sin ti estoy en tinieblas. 

Quédate, Señor, conmigo, porque 
eres mi vida y sin ti pierdo el fervor. 

Quédate, Señor, conmigo, para 
darme a conocer tu voluntad. 

Quédate, Señor, conmigo, para que 
oiga tu voz y te siga. 

Quédate, Señor, conmigo, pues 
deseo amarte mucho y estar 
siempre en tu compañía. 

Quédate, Señor, conmigo, si 
quieres que te sea fiel. 

Quédate, Señor, conmigo, porque por más pobre que sea mi alma, desea ser para ti un 
lugar de consuelo y un nido de amor. 

Quédate, Jesús, conmigo, pues es tarde y el día se acaba… La vida pasa; la muerte, el 
juicio, la eternidad se acercan y es necesario recuperar mis fuerzas para no demorarme 
en el camino, y para ello te necesito. Ya es tarde y la muerte se acerca. Temo la 
oscuridad, las tentaciones, la aridez, la cruz, los sufrimientos – y te necesito mucho, 
Jesús mío, en esta noche de exilio. 

Quédate, Jesús, conmigo, porque en esta noche de la vida, de peligros, necesito de ti. 
Haz que, como tus discípulos, te reconozca en la fracción del pan; que la comunión 
eucarística sea la luz que disipe las tinieblas, la fuerza que me sustenta y la única alegría 
de mi corazón. 

Quédate, Señor, conmigo, porque en la hora de la muerte quiero estar unido a ti; si no 
por la comunión, al menos por la gracia y por el amor. 

Quédate, Jesús, conmigo; no pido consuelos divinos porque no los merezco, sino el don 
de tu presencia, ¡ah, sí, te lo pido! 

Quédate, Señor, conmigo; sólo a ti te busco; tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu corazón, 
tu espíritu, porque te amo y no pido otra recompensa sino amarte más. Con un amor 
firme, práctico, amarte de todo corazón en la tierra para seguirte amando perfectamente 

por toda la eternidad. 

Pregària del Pare Pio: “Quedeu-vos, Senyor, amb mi” 
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«Als teòlegs ens cal un contacte molt més directe amb el 
poble i sobretot amb els pobres» 

El jesuïta Víctor Codina imagina una altra Església possible a «Sueños de 
un viejo teólogo» 

Joan Andreu Parra | CatalunyaCristiana 16 abril 2017 

«Després d’això, vessaré el meu esperit sobre 
tothom: els vostres fills i les vostres filles 
profetitzaran, els vostres vells tindran somnis, i els 
vostres joves, visions...» Aquesta citació del profeta 
Joel que va fer servir Pere el dia de Pentecosta (Fets 
2, 14-17) va suscitar una determinació en el jesuïta 
Víctor Codina (Barcelona, 1931): «Ara que soc vell 
haig de pensar quins són els meus somnis.» 
Resultat: el llibre Sueños de un viejo teólogo 
(Ediciones Mensajero, 2017). 

Amb quina disposició d’ànim ha escrit el llibre? 
Creu que aquests somnis aixecaran alguna 
suspicàcia? 
L’he escrit com a professor jubilat, amb la qual cosa 
tinc més llibertat que quan estàs fent classe. I amb 
un fonament bíblic: la importància de l’Esperit en la 
història i en l’Església. L’Esperit ens acosta a Jesús 
de Natzaret, per això recomanaria començar el llibre 
pel capítol de la pneumatologia (l’Esperit Sant). Des 
d’aquí es comprenen moltes coses: el Vaticà II, la 
situació del Papa avui... No pretenc ofendre ni 

condemnar ningú, perquè dic allò que somio i no vol dir que tot sigui veritat. El lector 
haurà de veure si aquests somnis són bogeries o és possible que siguin veritat. 
 
A la dedicatòria podem llegir que un «vell teòleg» parla a les noves generacions 
«perquè també comencin a somiar». 
No és casual que el text dels Fets dels Apòstols, d’on parteix el llibre, digui que l’Esperit 
parla als joves i als vells. Són sectors molt vulnerables i és propi de l’Esperit actuar des 
de baix, des dels pobres. Dedico el llibre als joves perquè puguin pensar que una altra 
forma d’Església és possible i, a partir dels meus somnis, ells també puguin somiar.  
 
Què és el que no ens deixa somiar? 
Hi ha manca de fe en l’Esperit i manca d’esperança. Déu treballa en el món: l’Esperit és 
de novetat i sempre resulta sorprenent. Tancar-se únicament en les coses que són 
tangibles ens limita moltíssim a l’hora de pensar en el futur. 
 
Amb el papa Francesc, estem en un somni? Creu que els somnis del llibre són 
compartits? 
El que estem vivint amb Francesc no és un somni, és una realitat i, en molts aspectes, 
és irreversible. És allò que molts havíem somiat i que ara esdevé realitat. En el fons, el 

El jesuïta Víctor Codina autor de «Sueños de un viejo teólogo» 
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Papa no fa més que portar a terme fins a les últimes conseqüències el Concili Vaticà II, 
que després d’uns anys havia quedat una mica enterbolit. En aquest sentit, això que diu 
el Papa té futur. Després d’uns anys d’un cert hivern eclesial, amb el Papa es recupera 
la primavera eclesial de Joan XXIII i del Concili.     
 
Amèrica Llatina des de Bolívia 

 
Vostè viu a Bolívia i ha conegut la 
Teologia de l’Alliberament. Quin 
llegat ha deixat? 
L’Església d’Amèrica Llatina ha fet un 
camí molt important. I això ho lligo amb 
el somni de Joan XXIII: que el rostre de 
l’Església que sorgís del Concili fos 
l’Església dels pobres. Com que el 
Concili estava liderat per bisbes i 
teòlegs centreeuropeus, el tema dels 
pobres no va ser prioritari. Però va 
haver-hi un grup de bisbes liderat per 
Hélder Cámara que van fer el «pacte 
de les catacumbes.» Al manifest 
proposaven als bisbes viure a prop del 
poble i portar un estil de vida senzill. 
Això és el que Medellín (1968) i Puebla 
(1978) assumiran: l’opció pels pobres. 
També ho reprenen Joan Pau II i Benet 
XVI. Aquest darrer, a la Conferència 
dels bisbes a Aparecida (2007) diu que 

l’opció pels pobres està implícita en la nostra fe cristològica. Per tant, és una tradició que 
queda, encara que la teologia de l’alliberament pugui desaparèixer. 
 
En el llibre parla del pentecostalisme i de la renovació carismàtica. Què n’opina, 
d’aquests moviments? 
En part són una reacció davant de la poca presència que l’Esperit Sant ha tingut en molts 
sectors de l’Església, sobretot teològics, però també pastorals. En principi, és una cosa 
positiva, però com tot do de l’Esperit necessita ser discernit. I, per fer-ho, cal mirar Jesús 
de Natzaret. Per tant, si aquest esperit pentecostal o carismàtic no ens porta als pobres, 
a la creu, a l’opció pels altres, aleshores és un esperit molt dubtós.   
 
Vida religiosa minvant, laïcat creixent 
 
Al llibre constata que, pel que fa al rol de la dona, l’Església «manté una tradició 
patriarcal». Confia que amb Francesc s’obrirà la porta al ministeri femení? 
Una lectura bíblica contextualitzada, crítica i no fonamentalista-literalista ens portaria a 
una obertura. Hi ha coses que en temps de Jesús serien inexplicables, com que una 
dona fos cap d’Estat. En canvi, Jesús s’acosta a les dones, fa que siguin les primeres 
missioneres, són les més fidels fins a la creu, van al sepulcre i són les encarregades 
d’anunciar als apòstols la resurrecció. Després, tot això ha quedat oblidat. La veu de les 
dones a la societat i a l’Església per demanar que es respecti la seva dignitat i els seus 
valors és una veu de l’esperit. Per això me n’alegro molt que el Papa hagi creat una 
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comissió sobre el diaconat de la dona. Tindrà repercussions positives ecumèniques, a 
l’Església ortodoxa, l’anglicana i la luterana. 
 
La vida religiosa en retrocés i l’actual situació d’escassetat de vocacions obligarà 
l’Església a ser més creativa i explorar altres tipus de compromís religiós? 
L’Esperit tanca i obre portes. Aquesta manca de vocacions és una porta que s’està 
tancant per un estil de vida religiosa i de ministeri també i que ens obre altres portes. Per 
exemple, de cara al ministeri ja fa anys (fins i tot al Vaticà II) que hi ha veus que demanen 
l’ordenació de viri probati [homes amb experiència, ordinàriament casats que puguin 
ajudar l’Església i, per tant, rebre el ministeri de prevere.] I al Papa li han tornat a demanar 
des del Brasil, on hi ha una manca greu de ministres. I els va respondre: «Que m’ho 
demanin els bisbes.» És a dir, el Papa no pot fer un canvi a l’Església ell tot sol si des de 
la base no hi ha un clam. De cara a la vida religiosa, també es tanca la porta d’una vida 
religiosa més estructurada i més poderosa i s’obre un altre tipus de vida que té present 
la «minoritat», que deia sant Francesc. Els germans de Foucauld es diuen «petits 
germans»; sant Ignasi també parlava de la «mínima Companyia» —potser els jesuïtes 

això no ens ho hem cregut 
gaire. Anem a un tipus de vida 
religiosa més senzilla, més a 
prop del poble. En minoritat 
numèrica però compensada 
per una qualitat mística més 
gran i per una dimensió nova, 
la relacional. 
 
És l’hora dels laics? 
Potser hi ha hagut una certa 
inflació de vida religiosa i ara 
és l’hora dels laics. Encara 
que el Papa diu moltes 
vegades que el rellotge s’ha 
aturat. Això que pot semblar 
una cosa dolenta comparada 

amb els temps de cristiandat, si la mirem amb uns ulls nous, com diu el bisbe Santiago 
Agrelo, forma part del designi salvífic de Déu. L’hem de mirar com un temps de gràcia, 
com un kairós i, per tant, obrir aquestes portes. Els joves ens han d’ajudar a discernir 
aquestes noves portes que s’obren. 
 
Vostè ha format laics socialment compromesos en les comunitats de base. Quines 
experiències d’empoderament del laïcat es poden traslladar aquí? 
Tot el que sigui formar grups comunitaris és essencial a l’Església. Comunitats que  
reflexionin sobre la Paraula de Déu, que preguin i es comprometin a posar-la en pràctica: 
això és una cosa viva per a l’Església i que es pot aplicar. Aquí entren diferents 
Moviments i grups a tots els nivells socials, començant per la gent més pobra, però també 
per la gent benestant.   
 
Teologia mancada d’olor d’ovella 
 
Vostè ha mantingut contacte amb la Facultat de Teologia, però també amb les 
ciutats bolivianes d’Oruro i Santa Cruz i anteriorment amb les barris obrers de 
l’Hospitalet i Terrassa. Què li manca, a la teologia, per «fer olor d’ovella»? 
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Ens cal un contacte molt més directe amb el poble i sobretot amb els pobres, en definitiva, 
entendre que els pobres són un autèntic lloc teològic. També aquí entraria la religiositat, 
la pietat del poble: és un lloc on la fe realment s’expressa vitalment i això a Amèrica 
Llatina és molt important. Un tipus de teologia que estigui més a la vora dels pobres 
procurarà enriquir-se amb aquesta fe i també proposar els seus problemes: moltes 
qüestions que discuteix la teologia estan molt lluny de la realitat.  
 
Parlem de la «Teologia del poble» que inspira Francesc? 
Va per aquí. A més de la Teologia de l’Alliberament clàssica, hi ha la teologia argentina 
que considera que el pobre no és purament una persona econòmicament feble i 
marginada, sinó que és una persona d’una gran riquesa humana, cultural, religiosa, 
cristiana. I que, per tant, d’ell podem aprendre. Moltes coses que el Papa diu sobre els 
pobres i el poble, que potser a Europa desperten una certa sospita (fins i tot diuen que 
és comunisme), són Evangeli pur. 

La consigna de l’Església després del Concili Vaticà II era l’aggiornamento. Està 
avui l’Església en aquesta disposició? 
L’aggiornamento encara està en procés i el Vaticà II encara no ha estat rebut [assimilat 
vitalment.] Encara hi ha molt a avançar, per exemple, un diàleg amb el món modern, amb 
la ciència, amb les dones, amb els joves, amb les cultures, amb les religions, amb els 
pobres... El papa Francesc ha fet molt però encara queda molt més per avançar i, a part 
d’això, és difícil perquè ja en el Concili hi havia una minoria una mica intransigent que ha 
anat creixent durant aquests anys. Per tant, el Papa té una certa oposició de gent que, 
en el fons no és que l’ataquin a ell, sinó al Vaticà II. 
 
Gairebé setanta anys com a jesuïta atorguen una determinada manera d’entendre 
el món? 
Quan un és gran, per no dir vell, mira les coses amb una certa distància i se centra en 
allò que és més essencial. Com diu un company, a la nostra edat ens interessa més 
l’escatologia que el dret canònic. Això fa també que un tingui més llibertat per dir el que 
pensa i, per tant, per somiar. Però he hagut de fer molts canvis, perquè he passat del 
preconcili al Concili Vaticà II, d’Europa a Amèrica Llatina. I, amb el papa Francesc, 
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d’alguna manera, retrobo les meves inspiracions d’Amèrica Llatina i les aspiracions més 
fondes del Concili. I tot això amb esperança. És l’Esperit qui ens dona aquesta esperança 
i confiança que la història no va cap al caos sinó cap a la vida. Per això un parla amb 
molta pau i alegria. 
 

«I have a dream...» 
«Ens adonem que és l’Esperit del Senyor qui ens està tancant algunes portes, mentre 
ens insinua camins nous? Ens adonem que el que ens està passant no és senzillament 
la conseqüència d’una crisi, sinó que és part important del designi de Déu sobre la nostra 
vida?» Codina recull aquestes interpel·lacions del bisbe Santiago Agrelo al llibre Sueños 
de un viejo teólogo, on d’una manera lliure i utòpica somia «una Església més propera al 
seguiment del Jesús pobre i humil de Natzaret.» 
Víctor Codina és jesuïta, doctor en Teologia i ha estat professor d’aquesta matèria a Sant 
Cugat i des del 1982, quan s’hi trasllada, a Bolívia, a la Universitat Catòlica de 
Cochabamba. A Codina, però, el distingeix el fet d’haver baixat de la càtedra i amarar-se 
de la realitat de les comunitats eclesials de base de Bolívia. Això li ha donat saviesa i, 
alhora, humilitat. Benvingut un llibre que aborda dotze qüestions palpitants (la iniciació 
cristiana, el laïcat, la vida religiosa, els ministeris, l’ordenació de la dona, el papat i la 
cúria, entre altres) amb llibertat i des de la confiança en l’obra discreta i silent de l’Esperit. 
I have a dream... 
 

Bolívia i l’amistat amb Lluís Espinal 
Des del 1971, Codina es relaciona amb 
Amèrica Llatina i viatja als estius a Bolívia, 
Veneçuela i l’Argentina. L’assassinat del seu 
amic i company Lluís Espinal el 1980 
(precisament tres dies abans de matar Óscar 
Romero) amb qui pràcticament havien fet tota 
la formació junts, provoca un tomb en la seva 
trajectòria. El santfruitosenc Espinal, «és un 
signe de llibertat i de democràcia a Bolívia. El 
president Evo Morales en algunes preses de 
possessió cita Túpac Amaru, alguns indis 
aimares i al final Lluís Espinal.» 
«L’Espinal era tímid, reservat, profundament 
religiós, diria místic, també amb una vena 
poètica, amb una gran sinceritat i capacitat 
d’autenticitat. Arriba a Bolívia el 1968, 
precisament l’any de Medellín, i això va fer 
que tingués una visió molt profètica davant de 
situacions com ara dictadures i per això el van 
matar», recorda Codina. «La mort de l’Espinal 
va ser un dels motius per demanar anar a 

Bolívia el 1982», continua. 
Li proposem a Codina que condensi les aportacions vitals de l’estada a Bolívia i no dubta 
a posar en primer lloc la realitat de la pobresa: «A Amèrica Llatina la pobresa és 
esclatant.» També li impressionen «la religiositat, la senzillesa i l’afabilitat de la gent». 
Codina destaca el «seu sentit còsmic, tel·lúric, la relació amb la Terra, per tant, l’harmonia 
amb el món. L’ideal a Bolívia és viure bé davant del viure sempre millor. Viure bé és una 
vida digna, en comunió amb les persones, amb la natura i amb Déu.» 
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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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CONFERÈNCIA OBERTA DEL P. MATHEW VATTAMATAN, SUPERIOR 
GENERALS DELS CLARETIANS 

 

 

 El cost de la plaça escolar 

Dèiem fa uns dies que en el tractament que el nostre ordenament dona a la llibertat 
d'ensenyament no només se’n contempla l’aspecte formal. Hi ha també un manament 
inexcusable i explícit als poders públics perquè es comprometin que sigui una realitat 
efectiva, ajudant a eliminar o disminuir els obstacles, fonamentalment econòmics, que a 
la pràctica la facin inviable.  
El mòdul econòmic del concert ha de garantir que el servei d’interès públic educatiu es 
presti en condicions de gratuïtat (LOE, arts. 88.2 i 117.3; Reglament de concerts, art. 13). 
Els costos d’escolarització no haurien de ser un factor determinant en la decisió que les 
famílies haguessin de prendre a l’hora de triar l’escola de la seva preferència. Però, com 
mostren els estudis i l’estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat, 
són públiques i notòries la desigualtat i la discriminació en aquest finançament. La realitat 
és tant diàfana que el redactat de la pròpia LOE ho reconeix, i a diferents disposicions 
addicionals expressa la necessitat d’una revisió anual de les partides dels mòduls de 
concert (DA 27ª) i regula la constitució d’una comissió per fixar la quantia dels mòduls i 
el valor del cost total d’impartir l’ensenyament en condicions de gratuïtat (DA 29ª). Caldria 
aquesta ressenya si les quanties fossin actualitzades i suficients? La tasca deu ser tan 
ingent que en 11 anys encara no s’ha tingut temps de complir amb aquest imperatiu legal. 

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

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 640 | 8.05.2017 
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I ens trobem que, en nom de l’equitat, s’acusa injustament l’escola concertada i, en 
particular l’escola cristiana, de segregadora i elitista per raons econòmiques. Podem 
afirmar que l’educació concertada li costa a l’erari públic la meitat que l’educació pública. 
És ineludible, doncs, exigir a l’Administració la totalitat dels costos que comporta la 
prestació del servei educatiu. Aquest és el fonament del principi de gratuïtat que avui el 
poder públic està incomplint. I no és que sigui només una reclamació legítima, sinó que 
és obligat frenar la discriminació deshonesta, no ja dels centres concertats, sinó 
fonamentalment la dels alumnes que vénen a les nostres aules en exercici de la llibertat 

d’ensenyament. Només podem 
parlar d’equitat en un sistema en 
què el finançament estigui 
garantit en condicions d’igualtat 
per a totes les famílies.  
D’una manera com mai fins al 
moment ho havia fet cap autoritat 
pública, la Consellera 
d’Ensenyament ha afirmat 

públicament que s’ha d’explicar que l’educació als centres concertats no és gratuïta del 
tot, perquè la Generalitat no paga el 100% de l’escolarització, i que això significa que les 
famílies han d’afrontar un pagament. S’ha d’agrair la franquesa i oportunitat d’aquesta 
asserció, però ens permetem demanar un pas més: que l’Administració publiqui el cost 
de la plaça escolar. Per justícia i per transparència. També per fer callar un discurs 
demagògic i tendenciós, perquè cal tenir present el valor social dels concerts educatius 
i el dèficit col·lectiu que comporta la seva insuficiència. 
Catalunya està avui immersa en un interessant anàlisi sobre el futur de l’educació, 
plasmat en fòrums diversos, com ara el debat Ara és Demà. I s’ha dotat d’instruments 
jurídics, com la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
i bon govern, que regulen la manera concreta de fer efectiu el principi de transparència 
exigible a l’actuació de l’Administració pública, reconegut a l’article 71.4 de l’Estatut. 
Aprofitem les oportunitats que ens brinda l’actual conjuntura per reparar un greuge 
històric. Una magnífica fórmula serà la publicació del cost de la plaça escolar i dels 
imports econòmics que l’Administració destina a una plaça pública i a una de concertada. 
És convenient, és necessari i legítimament exigible. 
 
 

  

 
 
 
 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

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

 

Autor Ángel Fernández Artime, SDB 

157 
Títol LA VIDA CONSAGRADA: Entre la 'pobreza amorosa', 

la necesaria gestión, y la 'tentación del poder' 

Font  87 assemblea general USG | 28 maig 2016 
vidimusdominum 

Publicat 11 de maig de 2017 

 

Servei de Documentació:  
« LA VIDA CONSAGRADA: Entre la 'pobreza amorosa', la necesaria 

gestión, y la 'tentación del poder' » 
» 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com


  
 
 
 
 

    29 | 30 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

A Barcelona hi ha gairebé mil persones que dormen cada dia al carrer. L’Orde Hospitalari 
de Sant Joan de Déu treballa des de fa molts anys atenen aquestes persones sense llar. 
Els seus projectes assistencials i de reinserció estan marcats pel valor de l’hospitalitat. 
“Signes dels temps” entrevista Javier Prieto, subdirector assistencial de Sant Joan de 
Déu Serveis Socials. La conversa s’ha gravat al Centre Residencial d’Inclusió del barri 
de Sarrià de Barcelona. 
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TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 14 de maig de 2017, diumenge. 
Hora: 11,20 h. 
 

 
 

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  
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