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Barcelona, 18 de maig de 2017                                                                                    ANY X. núm.        
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"Ser pastors significa caminar davant, enmig i darrere el ramat" 

(Papa Francesc) 

Els Bisbes de Catalunya, en el moment que està vivint el nostre país i en els 
plantejaments de futur que s’estan debatent, amb respecte per les diverses sensibilitats 
que es van expressant, demanem que es fomenti i promogui la cultura del diàleg. «Hi ha 
una paraula -diu el Papa Francesc- que mai no ens hem de cansar de repetir i sobretot 
de donar-ne testimoni: diàleg». Pensem que és un moment important perquè els 
governants i els agents socials facin gestos valents i generosos en favor del diàleg i la 
concòrdia. 

Com a bisbes sempre estarem compromesos a cercar la comunió i el respecte mutu, i 
creiem que és el que podem demanar a tothom. Ens sentim hereus de la llarga tradició 
dels nostres predecessors, que els portà a afirmar la realitat nacional de Catalunya i 
alhora ens sentim urgits a reclamar de tots els ciutadans l’esperit de pacte i d’entesa que 
conforma el nostre tarannà més característic. 

Volem recordar un cop més que «defensem la legitimitat moral de totes les opcions 
polítiques que es basin en el respecte de la dignitat inalienable de les persones i dels 
pobles, i que recerquin amb paciència la pau i la justícia. I encoratgem el camí del diàleg 
i l’entesa entre totes les parts interessades a fi d’assolir solucions justes i estables, que 
fomentin la solidaritat i la fraternitat. El futur de la societat catalana està íntimament 
vinculat a la seva capacitat per a integrar la diversitat que la configura» («Al servei del 
nostre poble», 2011, n. 5). Per això creiem humilment que convé que siguin escoltades 
les legítimes aspiracions del poble català, per tal que sigui estimada i valorada la seva 
singularitat nacional, especialment la seva llengua pròpia i la seva cultura, i que es 
promogui realment tot allò que porta un creixement i un progrés al conjunt de la societat, 
sobretot en el camp de la sanitat, l’ensenyament, els serveis socials i les infraestructures. 

Nota dels Bisbes de Catalunya 
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El veritable progrés dels pobles exigeix també l’eradicació de la corrupció. És 
absolutament prioritari i just que en tots els àmbits públics del conjunt de l’Estat es 
combati la corrupció, que tant de mal fa a la societat. Ens dol i ens avergonyeix que la 
corrupció s’hagi pogut convertir en quelcom natural –com afirma el Papa Francesc- fins 
al punt d’arribar a constituir una pràctica habitual en les transaccions comercials i 
financeres, en els contractes públics o en moltes negociacions que impliquen agents de 
les administracions públiques. Cal un esforç decidit per canviar aquesta manera d’actuar. 

Tal com es diu en el document «Església, servidora dels pobres» (2015, n. 11), «és 
necessari que es produeixi una veritable regeneració moral a nivell personal i social i, 
com a conseqüència, una major estima pel bé comú, que sigui veritable recolzament per 
a la solidaritat amb els més pobres i afavoreixi l'autèntica cohesió social. Aquesta 
regeneració neix de les virtuts morals i socials, s'enforteix amb la fe en Déu i la visió 
transcendent de l'existència, i condueix a un irrenunciable compromís social per amor al 
proïsme». 

Finalment, demanem als catòlics de totes les opcions polítiques que siguin instruments 
de pau i concòrdia enmig de la societat catalana, i no deixin de pregar el bon Déu per 
«una pau cristiana i perpètua» del nostre poble. 

Tarragona, 11 de maig de 2017 

 

Comunicat de la reunió n. 222 de la CET 

Els dies 10 i 11 de maig de 2017 ha tingut lloc la reunió n. 222 de la Conferència 
Episcopal Tarraconense (CET), al Santuari de la Mare de Déu de Loreto, a Tarragona. 
La reunió ha estat presidida per Mons. Jaume Pujol i hi han assistit tots els seus 
membres. 
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1.- Els bisbes han rebut el Sr. Dani Font i Mn. Josep Maria Riba, que els han presentat 
la memòria anual de les activitats portades a terme per Catalonia Sacra i el balanç 
econòmic del 2016. També els han presentat les activitats que s’estan realitzant durant 
l’any 2017 i el corresponent pressupost que els bisbes han aprovat pel que fa a la difusió 
del patrimoni sacre de les Diòcesis de la CET. 

2.- Mn. Joan Maria Amich i Mn. Enric Termes, director i administrador del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi (SIC), respectivament, han presentat als bisbes el balanç 
econòmic d’aquest Secretariat i els han informat de les diverses activitats projectades de 
cara a l’edició de subsidis catequètics i a la formació dels catequistes, com ara les XVI 
Jornades Interdiocesanes de Responsables de Catequesi que se celebraran a Barcelona 
els propers dies 6 i 7 de juliol. 

3.- Els bisbes també han atès la visita de Mn. Josep Taberner, el P. Josep Maria Rierola, 
escolapi, i la Sra. Maria Gibert, que els han informat de la celebració del 29è Col·loqui 
Europeu de Parròquies que enguany tindrà lloc a la ciutat de Barcelona els propers dies 
9 al 14 de juliol. El Col·loqui aplega cristians de diversos països d’Europa que centren la 
seva reflexió i acció pastoral i evangelitzadora en les parròquies. Cada dos anys i en un 
país d’Europa diferent, es troben i comparteixen les seves experiències sobre qüestions 
d’Església i de societat, partint del seu compromís cristià missioner. 

4.- Així mateix, han escoltat el director de la Càtedra de Teologia Pastoral «Arquebisbe 
Josep Pont i Gol», integrada a la Facultat de Teologia de Catalunya, Dr. Daniel Palau, 
prevere del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, que els ha presentat els objectius i els 
projectes que té previst portar a terme aquesta Càtedra, recentment creada, així com 
també la constitució del seu Consell assessor, que inclou preveres, laics i religiosos de 
les deu diòcesis amb seu a Catalunya. Aquesta Càtedra reprèn el treball del Centre 
d’Estudis Pastorals de Catalunya i donarà continuïtat a la Revista que aquest 
editava, “Quaderns de Pastoral”. Els bisbes han agraït al Dr. Palau l’acceptació d’aquesta 
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responsabilitat acadèmica i l’han encoratjat en aquest servei que seguirà atent als nous 
temps per a l’Església i la societat. 

5.- Mons. Francesc Pardo, responsable de l’acompanyament del Secretariat Interdiocesà 
de Joventut (SIJ), ha informat dels treballs de preparació de l’Aplec de l’Esperit 2018, 
que se celebrarà a Tortosa a la Pentecosta del proper any, que els delegats diocesans 
de joventut ja han començat a posar en marxa. 

6- Els bisbes han tractat també diverses qüestions relatives a la litúrgia, els mitjans de 
comunicació, la formació dels seminaristes i dels preveres joves, i també han dedicat una 
llarga reflexió sobre el moment present del nostre país, fruit de la qual fan pública la 
NOTA que s’adjunta a la fi d’aquest comunicat. 

7.- A proposta de Mons. Pardo, han nomenat President del Moviment Infantil i Juvenil 
d’Acció Catòlica (MIJAC) el Sr. Francisco Javier Palmer Padilla, i Consiliari Mn. Jordi 
Espí Vives, prevere de l’Arquebisbat de Barcelona, per un període de dos anys. 

8.- En el decurs de la reunió els bisbes han lliurat a Mn. Aureli Ortín i Maynou, diaca de 
l’Arquebisbat de Barcelona i vicesecretari de la CET durant vint-i-tres anys, l’alta distinció 
pontifícia de la Creu Pro Ecclesia et Pontifice, que li ha estat atorgada pel Sant Pare 
Francesc. Aquesta condecoració, instituïda pel papa Lleó XIII el 1888, suposa un gran 
reconeixement a la tasca de clergues i laics a favor de l’Església Catòlica. El Sant Pare, 
acollint la petició dels bisbes de la Tarraconense, ha volgut palesar amb aquest 
reconeixement públic el valor que té dedicar llargs anys de la pròpia vida al servei de 
l’Església i del testimoniatge de la fe i l’amor enmig del món. 

 
9.- Al final de la reunió, els bisbes han acollit la visita de l’arquebisbe de Puebla de los 
Ángeles (Mèxic), Mons. Víctor Valentín Sánchez Espinosa, antic Secretari general del 
Consell Episcopal Llatinoamericà (CELAM), un dels artífexs de la renovació litúrgica a 
Mèxic i a Llatinoamèrica, que el dia 10 de maig acabava de rebre el reconeixement del 
III Memorial Pere Tena, atorgat pel Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona (CPL), en 
un acte celebrat a l’Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona. 

Tarragona, 11 de maig de 2017 
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Un sacerdot amic m’envia la nota dels bisbes de Catalunya a través 
d’un whastapp amb una valoració: «Oportuna, exhaustiva, clara i evangèlica.» Els 
bisbes, enfront del moment que viu el nostre país i els plantejaments de futur que es 
debaten, hi proposen la cultura del diàleg. Encapçalen la nota amb una cita del papa 
Francesc, que indica la perspectiva de la seva anàlisi: «Ser pastors significa caminar 
davant, enmig i darrere del ramat.» No han de desentendre’s, ni ho volen fer, del seu 
compromís amb la gent com a hereus que se senten de la llarga tradició dels seus 
predecessors que han subratllat sense embuts la realitat nacional de Catalunya. Quan 
parlen d’escoltar les aspiracions legítimes del poble català no cal que explicitin un 
referèndum, que és el millor instrument per conèixer-les. Cal llegir-la amb atenció i amb 
discerniment. Ells apunten als principis perquè les concrecions corresponen a l’àmbit de 
la política. La reflexió sobre la corrupció i la regeneració moral complementen l’anàlisi de 
la nota. La llavor escampada és bona. Dependrà molt dels espais d’acollida. 

El diàleg que promouen no ha d’oblidar, entre altres elements, els dos cops que s’han 
produït des que l’actual Constitució espanyola va ser aprovada el 1978. Primer, el cop 
militar dut a terme el 23-F del 1981. En contra del que pensa molta gent, aquest cop, 
aparentment fracassat, va ser un gran èxit. A partir d’aquí es va aprovar la LOAPA, que 
va ser una marxa enrere en tota regla i una traïció a l’esperit de la Constitució. Les forces 
del sistema anterior volien aturar la nova orientació autonòmica i la van qualificar de 
deriva perillosa. No s’han aturat fins al present. Han perdut alguna batalla, però guanyen 
la guerra sense discussió. Han convertit en miratge el projecte de la unitat en la diversitat. 
Segon, el cop judicial. Molt més subtil que l’anterior. Europa no hauria permès un nou 
cop militar. Encara menys en un país que ara està integrat en les seves estructures 
polítiques, econòmiques i militars. És la nova modalitat utilitzada en alguns països per 
les seves instàncies de poder, que substitueix els tancs i els fusells. El Tribunal 
Constitucional, amb la seva sentència sobre l’Estatut de Catalunya publicada el 28 de 
juny del 2010, va incomplir l’article 152.2. Aquest Estatut només podia ser modificat pels 
procediments establerts i amb referèndum. Redactats idèntics en estatuts d’altres 
autonomies continuen vigents. Ens trobem en un atzucac. Aquests dos cops —militar i 
judicial— han tingut com a objectiu Catalunya, que había complert tots els requisits legals 
sense sortir de la norma establerta. La insistència dels dos grans partits d’àmbit estatal 
de neutralitzar Catalunya en comptes de buscar-ne la integració han conduït a un carreró 
sense sortida. 

Per avançar en el diàleg cal una dosi tan gran d’humilitat, que sembla inabastable en 
la situació actual. La nota apel·la finalment a la pregària. I amb raó. 

Lluís Serra Llansana 

Sobre la nota dels bisbes de Catalunya 
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(Catalunya Religió 15 maig 2017) "Actius pel referèndum!" Aquesta és la crida que han 
formulat a les comunitats cristianes diverses entitats de base. En un manifest proposen 
“a tots els cristians i cristianes que de manera activa promoguin la realització del 
referèndum al qual aspira la majoria de la ciutadania”. En concret demanen que es doni 
a conèixer el Manifest del Pacte pel Referèndum en les comunitats, grups i entorns 
cristians i que “signeu l’adhesió a aquest manifest i animeu altres persones, grups o 
entitats a fer-ho”. 

La crida està promoguda pel Grup Sant Jordi, Justícia i Pau, la  Lliga Espiritual de la Mare 
de Déu de Montserrat, els Equips de Pastoral de la Política i la Comunicació, i la 
Federació de Cristians de Catalunya, entre altres. Són algunes de les entitats que el 
2013 van promoure també l’adhesió conjunta al Pacte Nacional pel Dret a Decidir que es 
va visualitzar en un acte públic a Barcelona. 

Les entitats es congratulen de la nota de divendres passat dels bisbes catalans en la que 
expressen el desig que “siguin escoltades les legítimes aspiracions del poble català”. La 
crida a les entitats cristianes remarquen que hi ha “una immensa majoria dels ciutadans 
de Catalunya creu que el camí a seguir ha de ser el que la mateixa ciutadania triï a través 
d’un referèndum” i que “la Doctrina Social de l’Església és diàfana en aquestes qüestions, 
afirmant que és el poble com a subjecte de l’autoritat política, defensant la democràcia 
com a sistema i reconeixent els drets dels pobles i de les nacions, el primer dels quals 
és el de l’autodeterminació”. 

Segons el manifest, “no hi ha dubte que aquesta doctrina és aplicable al nostre cas” i que 
“els bisbes de Catalunya, en repetides ocasions, han afirmat el caràcter nacional de 
Catalunya”. També remarquen que “és doctrina secular que els cristians –específicament 
els laics i laiques- es comprometin en les realitats temporals i les animin, des de la 
doctrina i el pensament que inspira la seva fe en Jesús de Natzaret”. 

 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-dentitats-cristianes-pel-referendum 
CatalunyaCristiana 

Crida d’entitats cristianes pel referèndum 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/crida_cristians_referendum.pdf
https://pactepelreferendum.cat/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/gispert-gracies-defensar-dignitat-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/cristians-dret-a-decidir
https://www.catalunyareligio.cat/ca/bisbes-catalans-poble-catalunya
https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/crida_cristians_referendum.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/crida-dentitats-cristianes-pel-referendum
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El cardenal Angelo Amato va presidir la missa, concelebrada pel bisbe de Girona 

Catalunya Cristiana. Redacció. Fotos: Àngel Almazán. Girona 14 maig 2017 

 

La catedral de Girona va acollir el dissabte 6 de maig la segona beatificació de la seva 
història, després que tres religioses de l’Institut de Sant Josep ja fossin beatificades el 5 
de setembre del 2015. En aquesta ocasió, han estat set missioners del Sagrat Cor, 
assassinats el setembre del 1936, als inicis de la guerra civil espanyola, a prop de 
Serinyà (Pla de l’Estany). Són nous màrtirs de la persecució religiosa dels anys 30 a 
Espanya. 

La celebració, amb la presència de nombrosos fidels procedents de les diòcesis d’origen 
dels nous beats, va ser presidida pel cardenal Angelo Amato, prefecte de la Congregació 
per a les Causes dels Sants de la Santa Seu, i va tenir com a concelebrant principal el 
bisbe de Girona, Francesc Pardo. L’Eucaristia va ser concelebrada també per nombrosos 
sacerdots i bisbes de les diòcesis amb seu a Catalunya, com també de les d’origen dels 
set religiosos, a més de dos bisbes de la congregació dels Missioners del Sagrat Cor, 
procedents d’Amèrica Llatina. 

També es van sumar a la celebració el nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Renzo 
Fratini, que igualment va concelebrar, i diverses autoritats civils i polítiques, entre elles 
el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, el director general d’Afers 
Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell; el president de la Diputació de Girona, Pere 
Vila, i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 

A l’inici de la celebració, el bisbe de Girona va llegir la súplica de beatificació. Tot seguit, 
el superior provincial de la congregació dels Missioners i postulador actual de la causa, 
Francisco Blanco, va llegir una breu semblança biogràfica de cadascun dels set religiosos 
màrtirs de Canet de Mar i un resum dels fets que van acabar amb el seu martiri el 29 de 

Beatificats a la catedral de Girona set missioners del Sagrat Cor 
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setembre del 1936, quan van ser assassinats en plena fugida cap a França per salvar la 
vida. Després de la lectura per part del cardenal Amato de la carta apostòlica del papa 
Francesc, es va descobrir el quadre dels nous beats —una imatge del pintor Joan Torras 
Viver— i va tenir lloc la processó i veneració de les relíquies, unes peces de roba 
trobades al lloc del seu afusellament, moments després de la seva mort. Tot seguit, va 
prosseguir l’eucaristia solemne. 

En l’homilia, el cardenal Amato va 
destacar que els set màrtirs van donar 
la seva vida en defensa de la fe, que 
van ser assassinats per la seva 
condició de religiosos, de persones 
consagrades, i va recordar unes 
paraules recents del papa Francesc 
en què afirmava que «el record dels 
màrtirs ens confirma en la consciència 
que l’Església és Església si és de 
màrtirs, i els màrtirs són aquells que 
miren d’ajudar els germans i d’estimar 
Déu sense reserves». 

El purpurat italià també va recordar el context de persecució de l’Església en què va tenir 
lloc la mort dels set beats, i va dir que una celebració com aquesta és una bona ocasió 
per tenir en compte que «la societat humana no té necessitat d’odi, sinó d’amor». Unes 
paraules en la línia del que també havia expressat el bisbe Francesc Pardo en la roda 
de premsa de presentació de la beatificació el 10 de març passat: «Una beatificació no 
és una reivindicació ni una reclamació de justícia, sinó sobretot una acció de gràcies de 
tota l’Església per la vida i l’exemple d’aquests testimonis de fe i de vida cristiana». 

Els màrtirs de Canet 

Els religiosos beatificats són els sacerdots Antonio Arribas (originari de la diòcesi de 
Burgos), Abundo Martin (originari de la diòcesi de Palència), José Vergara (originari de 
la diòcesi de Pamplona), Josep-Oriol Isern (originari de l’actual diòcesi de Sant Feliu de 
Llobregat); i els germans Gumersino Gómez i José del Amo (tots dos originaris de la 
diòcesi d’Astorga) i Jesús Moreno (també originari de la diòcesi de Palència). Tots 
pertanyien a la comunitat que els Missioners del Sagrat Cor tenien a Canet de Mar 
(diòcesi de Girona), just al costat del santuari de la Misericòrdia d’aquesta localitat, on la 
congregació va tenir, fins fa pocs anys, el Seminari Menor i el Noviciat. 

Els set màrtirs tenien entre 20 i 28 anys, i vivien la seva vocació a la vida consagrada 
treballant en diverses tasques pastorals i formatives al servei d’aquest seminari en el 
moment d’esclatar la guerra civil espanyola. A principis d’agost de 1936, van saber que 
la seva vida corria perill i van decidir marxar cap a França. Acollits en diverses masies, 
el 28 de setembre van arribar al municipi de Begudà, on van ser detinguts. L’endemà, 
mentre eren traslladats, van ser afusellats prop de Serinyà. 

Enterrats inicialment al mateix cementiri del poble, després de la guerra, les seves restes 
es van traslladar al cementiri de Canet de Mar. Actualment reposen a la capella dels 
màrtirs del santuari que els Missioners tenen al carrer Rosselló de Barcelona, on des de 
fa 125 anys regeixen un centre escolar —el collegi Sant Miquel. 

Al santuari d’aquest centre (Nostra Senyora del Sagrat Cor), es va celebrar diumenge 7 
de maig una missa d’acció de gràcies presidida per l’arquebisbe de Barcelona, Joan 
Josep Omella. La celebració de la seva memòria serà cada 6 de novembre. 
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El PuntAvui 16 maig  2017 
 
MIREIA ROURERA - BARCELONA 
 
La difícil supervivència dels ordes religiosos 
El col·lectiu envelleix, amb una mitjana d'edat de 
75 anys, i costa trobar relleu 
 
 Per falta de gent i també per incapacitat de 
mantenir les estructures, les congregacions 
catalanes perden la província pròpia i s'han d'unir 
amb d'altres de l'Estat o d'Europa 
 
 Obert el debat sobre si cal que alguns ordes o 
congregacions s'agrupin per unir forces 
 
El novembre del 2008, les últimes monges clarisses del 
monestir de la Mare de Déu de la Serra de Montblanc, 
presents a la localitat des de feia 700 anys, van haver 
de tancar el santuari i marxar al monestir de Reus. 
Només hi quedaven quatre monges molt ancianes –
n'hi havia una que tenia més de 90 anys– i la seva 
situació al santuari era insostenible. Sis anys més tard, 
el novembre del 2014, la situació es va repetir al 
convent de Sant Francesc de Berga, on els dos últims 

franciscans van haver de marxar del monestir i anar a Sabadell. Van tancar així una 
etapa de vuit segles de presència franciscana a la capital del Berguedà. Pocs mesos 
més tard, l'1 de gener del 2015, els franciscans, presents a Catalunya des que sant 
Francesc va passar per casa nostra el 1214, van perdre la província pròpia, fundada al 
segle XVI, i es van unir en una única província ibèrica, que depèn de Madrid. 

Per falta de gent i impossibilitat de mantenir les estructures, també les carmelites van 
perdre la província pròpia, i la Companyia de Jesús, lligada a Catalunya des que sant 
Ignasi es va convertir a Manresa, el 1522. Gairebé tots els ordes religiosos i 
congregacions –amb algunes excepcions– s'han hagut de reestructurar en els últims 
anys per falta d'efectius, i els convents i monestirs busquen relleus difícils de trobar. En 
alguns casos, diversos convents van fer venir religiosos i religioses de fora, de l'Amèrica 
del Sud, sobretot, i de l'Índia, però ara aquesta pràctica s'ha frenat, entre altres coses, 
perquè no agrada al papa Francesc. 

Des del concili II del Vaticà, les congregacions i els ordes religiosos han perdut molts 
efectius, un 45% del total a tot el món. El principal problema és l'augment de l'edat dels 
religiosos i religioses i la falta de relleu. La secularització de la societat, la nova 
organització social i les noves formes de vida han donat una estocada a aquesta vocació, 
que requereix un compromís “per a tota la vida”. Malgrat tot, a Catalunya hi ha avui 6.000 
religiosos i religioses. 

La possibilitat de dedicar-te als altres a través d'una ONG i el fet que avui l'educació i 
l'assistència estan garantides per la societat del benestar també han suposat un cop per 

La difícil supervivència dels ordes religiosos 

Les Benedictines de Sant Daniel de 
Girona van rebre la Creu de Sant 
Jordi el 2015 Foto: JUANMA 
RAMOS. 
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a les congregacions i els ordes religiosos, que durant segles han estat l'únic bastó de la 
societat més feble. 

Acaba de sortir publicat un llibre, Agonía de las órdenes y congregaciones religiosas. 
Ensayo sociológico sobre su presente y futuro (Octaedro), de Josep Roca Trescents, que 
ha analitzat la davallada del nombre d'ordes i congregacions, i ha posat xifres a aquesta 
realitat, aconseguides a còpia de molta paciència, perquè, segons explica, els ordes i les 
congregacions no ho han posat fàcil. Roca ha consultat arxius privats i l'anuari pontifici 
que edita cada any el Vaticà, en què es pot trobar “l'estat de totes les congregacions i 
tots els ordes de dret pontifici, que són menys de la meitat, però són els més importants”. 

Entre les dades més significatives, hi ha que els jesuïtes –orde al qual pertany el papa 
Francesc–, durant el concili II del Vaticà (1962-1965), tenien 36.000 efectius a tot el món 
i avui només en queden 16.000; els salesians n'eren 22.626 i avui en són 15.000 (un 
35% menys), i els franciscans, de 27.137 als anys seixanta, han passat a ser-ne 14.000 
(-48%). Pel que fa a les dones, la davallada més forta la registren les Filles de la Caritat 
–de 45.540 als anys seixanta a 16.000 (-65%)– i les ursulines, amb un descens del 78%: 
de 6.724 durant el concili a 1.650 avui. 

Roca acusa l'Església de mirar cap a un altre cantó i de no haver aprofitat el 2015, l'Any 
de la Vida Consagrada, per posar el debat damunt la taula. “El fet que s'hagin 
reestructurat els ordes religiosos en províncies úniques i que s'hagin tancat col·legis no 
és una mesura realment estratègica, sinó defensiva, perquè mantenir una estructura 
organitzativa quan ja no hi ha ningú a qui organitzar no té gaire sentit”, assenyala. I critica, 
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com ha fet el papa, la pràctica de portar monges de fora, que, al seu parer, no va fer sinó 
portar “mà d'obra barata als convents de monges on les autòctones eren ancianes”. 

Massa 

Dins del catolicisme, la branca cristiana que més ha fomentat la vida religiosa, hi ha una 
pluralitat enorme d'ordes i congregacions. Primer, hi va haver els monacals, els 
cenobítics; després, van venir els mendicants, els clergues regulars; després, 
congregacions, etc. Tot i que la proliferació d'ordes es va qüestionar des del segle XIII –
el concili IV del Laterà, en el cànon 13, prohibeix establir nous ordes religiosos “per evitar 
que tanta diversitat causi confusió a l'Església”–, el creixement era imparable, 
especialment durant el segle XIX, fins al punt que, entre els homes i les dones, avui a tot 
el món sumen 8.000 ordes i congregacions. A l'Estat espanyol, n'hi podria haver uns 500, 
i a Catalunya, més de 300, el 75% dels quals, femenins. 

“Les congregacions masculines més perjudicades són les laïcals i, sobretot, les 
dedicades a l'ensenyament”, explica Josep Roca, que manté que la tendència és que 
van perdent més efectius “les més obertes” en comparació de les conservadores. 

“Les grans congregacions de clausura han patit una mica menys que les de vida activa”, 
diu aquest estudiós. “Això a vegades és sorprenent, perquè un diria que haurien de tenir 
més capacitat d'adaptació a les noves vocacions precisament els ordes que tenen 
contacte amb la societat. Però realment no és així. Han patit menys els de l'orde del 
Cister que els jesuïtes, per exemple. El cas dels jesuïtes és molt curiós, perquè no sols 
és un orde de gran prestigi, sinó que el papa n'és membre”, afirma. Avui hi ha uns 1.700 
monjos de l'orde del Cister al món (encara més respecte als que hi havia el 1959, que 
eren 1.623). La Salle, que havia arribat a ser la més nombrosa de l'Estat, avui ha perdut 
la majoria dels seus efectius. Els religiosos són els que es van preocupar de l'educació 
de les classes populars fins no fa gaires dècades, però avui no tenen aquell pes. 

 “La gran davallada del nombre de religiosos i 
religioses es dona fonamentalment a Europa i l'àrea 
occidental. Tenim abundància de vocacions a l'Àsia 
i a l'Àfrica. A l'Amèrica Llatina, més o menys ens 
mantenim en les mateixes xifres. I la raó no és que 
allà la vida religiosa doni més bon testimoni que 
aquí. Hi ha altres factors, de tipus religiós i també 
socioeconòmic”, explica el claretià Màxim Muñoz, 
president de la Unió de Religiosos de Catalunya 
(URC). I hi afegeix que “la gran davallada a la nostra 
àrea cultural és proporcional a la davallada del 
nombre de cristians compromesos, que afecta 
també laics i preveres, i diaques diocesans. No hi 
ha tants religiosos i religioses perquè no hi ha tants 
cristians. La baixa natalitat és una raó afegida 
important.” 

“En temps del Vaticà II, la mitjana d'edat de les congregacions estava per sota dels 40 
anys i en aquest moment és de 75 anys, gairebé el doble –explica Roca–, cosa que vol 
dir que queden molt poques forces vives per dedicar-se al que es dedicaven, i molts dels 
pocs que queden s'han de dedicar a cuidar els ancians.” 

“És veritat que els religiosos som cada vegada més grans. Però el mateix passa a la 
societat: cada vegada la gent viu més. A l'Estat espanyol, si no fos pels immigrants, la 
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societat no es renovaria”, assenyala Lluís Serra, secretari general de la Unió de 
Religiosos de Catalunya (URC). 

Ja abans del concili, molts ordes i congregacions masculins havien començat un període 
de davallada. Els ordes femenins van començar alguns anys després. Josep Roca creu 
que el drama de les desercions de després del concili és que “el famós aggiornamento va 
aixecar esperances que finalment no es van complir”. A partir del concili, la veritat és que 
molts religiosos van abandonar i també molts capellans diocesans. 

“Entre un 70% i un 75% dels 
religiosos que van abandonar 
adduïen com a raons principals, 
en primer lloc, els problemes 
amb la castedat i, en segon lloc, 
que s'havien enamorat. En 
canvi, aquesta no és, com a 
mínim oficialment, la principal 

causa d'abandonament entre les dones religioses, que sobretot van abandonar i 
abandonen per temes de desigualtat de gènere”, assegura Roca. El president dels 
religiosos catalans puntualitza: “Les causes són complexes i no totes depenen de les 
decisions que prenem els religiosos o del nostre testimoniatge. Estem en un canvi axial 
de cultura i de relació de la religió amb la cultura, que certament requereix nous models 
i paradigmes que no són fàcils de trobar i d'implementar, entre altres coses, perquè ni 
les congregacions ni la 
mateixa Església som una 
empresa que pugui resoldre 
tots els problemes amb plans 
estratègics executats pels 
especialistes.” 

Cal una transformació i una 
reflexió. Josep Roca diu que 
“els ordes i congregacions 
entenen molt bé els problemes 
quan es parla dels altres, però 
no els veuen quan es parla de 
si mateixos”; en canvi, els religiosos catalans asseguren que “sí que s'ha reflexionat, i 
molt”. “S'han tractat els problemes a les congregacions. No hem de mirar sols el problema 
des del nostre país, s'ha de mirar a escala general, de tot el món”, insisteix el secretari 
general de la URC. 

Per l'autor del llibre Agonía de las órdenes y congregaciones religiosas, “no té sentit que 
hi hagi centenars de congregacions que facin el mateix, fins i tot amb el mateix nom, 
perquè, de franciscans, n'hi ha molts, però, de franciscanes, hi ha 350 congregacions de 
dret pontifici!”, sosté. “Certament, podem dir que hi ha massa congregacions tenint en 
compte les poques vocacions que hi ha. De fet, ja s'han produït fusions entre instituts i 
d'altres estan en procés, i a Roma posen moltes traves al reconeixement de noves 
congregacions. Cal preveure que en el futur n'hi haurà moltes que desapareixeran o es 
fusionaran, però és un procés que no es pot planificar com si fos una multinacional que 
vol optimitzar els recursos, perquè cada congregació i cada fundador o fundadora 
aporten una riquesa a l'Església i a la societat, no sols pel servei concret (educatiu, social, 
sanitari...), sinó pel conjunt del que diem un carisma: una forma peculiar de llegir 

“Els religiosos són més grans, però també s'ha 
fet vella la societat”, indica el germà marista 
Lluís Serra 
 
“Intentem viure el moment de feblesa amb 
lucidesa i autocrítica”, assenyala Màxim Muñoz 
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l'Evangeli de Jesucrist i de concretar-lo en un estil de vida amb accents propis. Cal 
respectar aquesta riquesa”, diu Muñoz. 

“Jo diria que la vida religiosa, amb la gran davallada que està registrant, s'està 
normalitzant, amb referència a la realitat eclesial i social. És una vocació per a minories, 
tant dins de l'Església com de la societat, i en un ambient sociològicament catòlic havia 
estat anormalment nombrosa, especialment a la nostra Península. Ara, a Occident, les 
vocacions a la vida religiosa estan molt provades, perquè es fiquen en un estil de vida 
contracultural, alternatiu als valors hegemònics. Ningú no s'hi fica per augmentar el seu 
estatus social o econòmic, o per ser admirat i lloat, més aviat som objecte d'incomprensió 
i de crítica”, lamenta Màxim Muñoz. 

Aquest claretià assegura: “La pobresa, la castedat, l'obediència i la vida comunitària, i la 
mateixa fe, que n'és la font, comporten una denúncia i una alternativa a la idolatria del 
sexe, els diners i la llibertat individual. Un estil de vida, al capdavall, que només troba 
sentit en el seguiment de Jesucrist i els valors que propugna, i que creiem que humanitza 
els que els viuen i també la societat. Dins de l'Església, també són un recordatori constant 
de la seriositat que comporta ser cristià davant la temptació d'acomodar-se.” 

“D'acord amb l'experiència de fe que sosté el nostre estil de vida, els religiosos i religioses 
intentem viure aquest moment de feblesa i reducció amb lucidesa i autocrítica, promovent 
també iniciatives intercongregacionals, i millorant el nostre testimoni personal i comunitari 
de l'Evangeli, i la nostra connexió amb la cultura i la societat de la qual formem part”, 
conclou. 

 
 

 

LA MEVA REFLEXIÓ Màxim Muñoz 

 
Les dades no són noves. Ja les coneixem i certament ens fan patir. No les amaguem ni 
les volem "maquillar". Som ben conscients de la nostra situació, l'hem reflexionada a fons 
amb estudis d'especialistes (que el Sr. Roca desconeix) i en diversos àmbits com els 
capítols generals i provincials de cada Congregació. Les causes són complexes i no totes 
depenen de les decisions que preguem els religiosos o del nostre testimoniatge. Estem 
en un canvi "axial" de cultura i de relació de la religió amb la cultura, que certament 
requereix nous models i paradigmes que no són fàcils de trobar i d'implementar, entre 
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altres coses perquè ni les congregacions ni la mateixa Església som una empresa, que 
pugui resoldre tots els problemes amb plans estratègics executats pels millors 
especialistes. 

La gran davallada del nombre de religiosos i religioses es dóna fonamentalment a Europa 
i l'àrea occidental. Tenim abundància de vocacions a l'Àsia i a l'Àfrica. A l'Amèrica Llatina 
més o menys ens mantenim en les mateixes xifres. I la raó no és perquè allà la vida 
religiosa doni més bon testimoni que aquí. Hi ha altres factors, de tipus religiós i també 
sòcio-econòmic. 

La gran davallada a la nostra àrea cultural és proporcional a la davallada dels cristians 
"compromesos", que afecta també laics i preveres/diaques diocesans. No hi ha tants 
religiosos i religioses perquè no hi ha tants cristians. La baixa natalitat és una raó afegida 
important. 

Jo diria que la vida 
religiosa amb la gran 
davallada que està 
patint s'està 
"normalitzant" en 
referència a la realitat 
eclesial i social. És 
una vocació per a 
minories, tant dins de 
l'Església com de la 
societat, i en un 

ambient "sociològicament catòlic" havia estat anormalment nombrosa, especialment a la 
nostra Península. Ara, a occident, les vocacions a la vida religiosa estan molt provades, 
perquè es fiquen en un estil de vida "contracultural", alternatiu als valors hegemònics. 
Ningú no s'hi fica per augmentar el seu estatus social o econòmic, o per ser admirat i 
lloat, més aviat som objecte d'incomprensió i de crítica, La pobresa, la castedat, 
l'obediència i la vida comunitària, i la mateixa fa que n'és la font, comporten una denúncia 
i alternativa a la certa "idolatria" del sexe, el diner, la llibertat individual. Un estil de vida, 
al capdavall, que només troba sentit en el seguiment de Jesucrist i els valors que 
propugna, i que creiem que humanitza els qui els viuen i també la societat. Dintre de 
l'Església també són un recordatori constant de la seriositat que comporta el ser cristià 
davant la temptació d'acomodar-se. 

Certament podem dir que "hi ha massa congregacions" per a les poques vocacions que 
hi ha, i de fet ja s'han produït fusions entre instituts i altres estan en procés, i a Roma 
posen moltes traves al reconeixement de noves congregacions. Cal preveure que en el 
futur desapareixeran o es fusionaran un bon nombre de Congregacions. Però és un 
procés que no es pot planificar com si fos una multinacional que vol optimitzar els 
recursos, perquè no cal oblidar que cada congregació i cada fundador o fundadora 
aporten una riquesa a l'Església i a la societat no només pel servei concret (educatiu, 
social, sanitari...), sinó pel conjunt del que diem un carisma: una forma peculiar de llegir 
l'evangeli de Jesucrist i de concretar-lo en un estil de vida amb uns accents i "colors" 
propis i complementaris als altres. Cal, doncs, també respectar aquesta riquesa. 

D'acord amb l'experiència de fe que sosté el nostre estil de vida, els religiosos i religioses 
intentem viure aquest moment de feblesa i reducció amb lucidesa i autocrítica, promovent 
també iniciatives intercongregacionals, millorant el nostre testimoni personal i comunitari 
de l'evangeli, la nostra connexió amb la cultura i la societat de la que formem part. I també 
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intentem viure aquests moments amb confiança, serenor i llibertat d'esperit, superant el 
mer instint de supervivència, sense tenir por a que la nostra congregació desaparegui 
perquè ja ha acomplert la seva funció, intentant posant els fonaments de models nous 
de vida religiosa, un estil de vida que certament mai faltarà a l'Església. 

Tot i que tenim moltes falles i incoherències, és admirable el testimoni d'entrega, 
compromís, especialment amb els sectors més febles, que es dóna entre els religiosos i 
religioses, també d'una edat força avançada. Només cal rellegir l'estudi "Al servei de 
servir" (http://www.tarraconense.cat/archivos/noticies/noticies_955.pdf). 

Finalment un aclariment sobre les reestructuracions de províncies, fusions, etc. a què us 
referíeu a l'entrevista: certament no les considerem com una "solució d'emergència" 
davant la nostra situació de disminució, Prou sabem que això no ens soluciona el 
problema de les vocacions. Però és lògic que adaptem les estructures a la situació real, 
reduint-les i afavorint la suma d'esforços. Precisament l'exemple que  posava dels 
maristes (una sola província que abarca Catalunya, França i comunitats d'Itàlia, Grècia i 
Hongria), pel que sé està resultant una experiència ben positiva. No crec que el Sr. Roca 
la conegui de prop. S'ha quedat amb el "titular". 
 

 

http://www.tarraconense.cat/archivos/noticies/noticies_955.pdf
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Us compartim la vida del Grup “Inter” MAMBRÉ. Acabem de tenir una trobada amb el 
goig d’haver gaudit d’una nova incorporació al Grup, la Núria. Ella es va assabentar per 
l’Horeb de l’existència d’aquest grup, a una reunió de la URC li va preguntar a l’Anna 
que ja formava part i ella li va dir “Vine”. No us sona aquesta resposta a Evangeli??? Dit 
i fet i el diumenge 7 ens vam trobar Ann i Àngels (carmelites de Mataró), Neus, Isabel i 
Merche (Compañía Santa Teresa de Jesús), David (jesuïta) i la Núria de Jesús Maria. 

Vam fer una pregària del Bon Pastor seguint el text de l’evangeli que ens qüestionà amb 
tres grans preguntes: 

 Em deixo guiar per Jesús el “bon pastor de la meva vida? Obro el meu cor a 
l’experiència amb ell? 

 Reconec la veu de Jesús em mig de tantes ofertes que rebo dels “assaltants? 
 Com col·laboro  amb la missió del Senyor en cercar altres ovelles pel seu 

ramat? 
 

Ens ajudà una reflexió del  Papa Francesc i acabada la pregària vam compartir la taula 
del berenar abans de fer reunió per  donar la benvinguda “oficial” a  la Núria i seguir 
coneixent-nos i compartint noticies de les nostres vides: la missió, la comunitat, 
l’apostolat, nosaltres mateixos i tot en un clima fratern i de molts riures 

Agraïm poder compartir amb d’altres i gaudir d’aquestes trobades. 

David, Anna, Angels, Isabel, Merche, Neus, Núria 

Grup “Inter” MAMBRÉ 
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Lola Arrieta, carmelita de la Caritat Vedruna, 
membre de l’Equip Ruaj 
CatalunyaCristiana. 7 maig 2017. Església a 
Espanya. Rosa María Jané Chueca 
 
La germana Lola forma part de l’Equip Ruaj, que 
desenvolupa activitats per encoratjar processos de 
creixement de vida i de fe. Entre d’altres, ofereix 
seminaris d’acompanyament espiritual des d’una 
perspectiva integral de la persona. Aquesta 
religiosa vedruna és psicoterapeuta i recentment 
ha participat al simposi europeu celebrat a 
Barcelona sobre acompanyament als joves. 
 
Quan parlem d’acompanyament espiritual, a 
l’hora de posar-lo en pràctica, què ens estem 
oblidant? 
Moltes vegades només pensem a parlar de Déu, 
en la pregària, i sense voler s’ha fet una dicotomia: 
Déu d’una banda i la vida de l’altra. Fins i tot hi ha 
moltes coses que queden fora de la cobertura de 
Déu. Des que Jesús mateix es va encarnar, es va 

prendre molt seriosament la realitat. No podem acompanyar si no tenim present que tot 
el que forma part de la vida és espiritual per si mateix i està cridat a ser veritablement 
transformat des de la gràcia, des de l’experiència de Déu. El que afegeix l’enfocament 
integral és que és important tenir en compte els contextos i les cultures, la realitat que 
els joves viuen. L’acompanyament és acollir la Vida, escrita amb majúscula, però 
acompanyant la vida. Aprofundint cada situació que vivim per tal de descobrir no 
únicament com Déu treballa en aquesta realitat, sinó perquè nosaltres mateixos puguem 
veure que en aquesta realitat en què Déu es revela tenim una paraula a dir. 
 
 Acompanyar respectant la llibertat de l’altre… 
Aquest sempre és un tema de lluita teòrica i de lluita pràctica. El respecte de la llibertat 
és reconèixer que el jove al qual suposadament pretenc acompanyar ha rebut la vida 
com jo i les decisions que prengui i la responsabilitat que desenvolupi ha de ser des 
d’aquesta reflexió fonda i des de les insinuacions que el mateix Esperit li fa. En 
l’acompanyament és molt important personalitzar, partir sempre del fet que la iniciativa 
la té la persona acompanyada. Mai no fer judicis, ni caure en moralismes, ni 
espiritualismes… per això diem «no» al domini, «no» a les dependències… i diem «sí» 
al tracte respectuós en què la iniciativa la té la persona i nosaltres només secundem, 
donem suport, ajudem a aprofundir, intercanviem punts de vista… el que sí que podem 
fer, des de l’Evangeli, és convidar a ampliar les seves perspectives, a contemplar el que 
està vivint des d’altres claus, des d’altres formes de significació… a la llum de la paraula 
de Jesús. 
 
Com es treballa el discerniment? 
Dins del respecte és molt important acompanyar fent del discerniment un mitjà 
fonamental. Això no significa que jo, acompanyant, et digui a tu, acompanyat, el que 

«Molts joves passen de Déu, però no de les grans causes» 
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t’interessa i quina és la voluntat de Déu per a tu, sinó que es tracta d’estar molt atent a 
tot el que es va movent dins teu i dir-te: «Em sembla», «segons el que dius…», 
«t’ofereixo, t’aclareixo…»…, però alhora et demano el teu punt de vista i des d’aquí et 
convido que, en oració, prenguis decisions… El respecte profund a la llibertat passa per 
adonar-se, per part de l’acompanyant, que la nostra paraula és la penúltima respecte de 
la de l’acompanyat. Sense oblidar que el veritable acompanyant és l’Esperit Sant. 
 
Què demanen els joves a l’Església? 
Hem de preguntar-nos què criden els joves avui. Descobreixo sobretot dos crits: 
acompanyeu-nos per configurar la nostra identitat i doneu resposta a aquell anhel 
profund de Déu. Em sembla que el que ens diuen els nostres joves és que superem els 
prejudicis, encara que ells siguin molt diferents, que no els jutgem. I no ens agrada que 
els joves posin en qüestió els nostres esquemes, no ens agrada que no vulguin admetre 
els nostres, ens agrada que s’amotllin a nosaltres… els joves ens qüestionen 
profundament. El papa Francesc ens convida a ser Església en sortida, acompanyants 
que s’acosten a totes les perifèries existencials. Cal sortir de les formes i maneres que 
hem fet servir fins ara. Necessitem formació permanent i desaprendre hàbits que els 
joves no suporten. Hem d’entrar en una dinàmica més de tu a tu. 
 
Què pot fer l’Església pels joves? 
Tres coses: una pastoral d’acompanyament personalitzada, que és expressió de la 

missió evangelitzadora de l’Església. 
L’acompanyament es pot fer en el que en 
diem «tercers espais». No és casa teva ni 
la meva. Són espais on ens trobem en pro 
d’un projecte en què vibrem tu i jo. Molts 
joves passen de Déu, però no passen de 
les grans causes de la humanitat. Aquí el 
testimoni és fonamental i el diàleg de tu a 
tu sabent-nos companys d’una causa, 
d’un objectiu que ens transcendeix als 
dos. I, finalment, l’acompanyament ha de 
donar-se en les perifèries existencials, 

com insisteix el Papa. Proximitat amb les situacions de més exclusió i molt especialment 
els migrants, les dones, els joves… en un àmbit on l’Església pot expressar, fent camí 
amb ells, que està anunciant Jesús. 
 
Ens atansem als joves per necessitat o per convicció? 
No pot ser que ens hi atansem perquè no tenim relleu. Veritablement ha de ser un tema 
d’entranya de la nostra fe cristiana. Transmetre la fe ha de ser una experiència 
generacional que es fa com una cadena de solidaritat, com a testimoni d’uns i altres… si 
no ens plantegem que com a cristians ens toca donar la mà als que venen darrere és 
que alguna cosa no rutlla… Amb la crisi de canvi d’època i amb les multicrisis que patim, 
els joves ens resulten diferents i distants. Sortir al seu encontre exigeix una nova 
itinerància. Resulta paradigmàtic per a l’acompanyament el passatge d’Emaús perquè 
és una manera d’acompanyar realment d’Església en sortida. Els d’Emaús no estaven a 
l’església, a l’inrevés, havien marxat del lloc dels fets. Eren al camí de tornada a casa, 
abandonant els seus compromisos. Jesús els surt a l’encontre. Un dels reptes que ens 
planteja l’experiència d’Emaús és el de reprendre l’actitud d’itinerància, per sortir i 
acostar-nos i no esperar que siguin els joves els que s’acostin per tal que ens surtin els 
números i no tinguem problemes… 
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CatalunyaCristiana  
7 maig 2017 
 
Consol Muñoz 
Superiora general de les Franciscanes Missioneres 
 

En paraules del liturgista Dionisio Borobio: «La Litúrgia és la realitat 
més viva i l’expressió més eloqüent de la vida de l’Església.» Que 
ben resumida, en una frase curta, la importància de la litúrgia per a 
la vida espiritual dels que formem l’Església, perquè en la litúrgia celebrem, els cristians, 
la fe de l’Església. En primer lloc, evidentment, hi ha els sagraments, particularment 
l’Eucaristia, però no podem deixar de banda totes les altres formes litúrgiques de 
professar la nostra fe, com, per exemple, amb la pregària de la Litúrgia de les Hores, que 
és una autèntica escola de pregària on l’Església ens ensenya a pregar. L’Ordenació 
General de la Litúrgia de les Hores, en el seu n. 1, ens diu que «la pregària pública i 
comunitària del poble de Déu figura, amb raó, entre els principals encàrrecs de 
l’Església». És per això que la pregària de la Litúrgia de les Hores no deixa mai de fer-
se, des dels confins de la terra. És la pregària perenne dels membres de l’Església, per 
a la santificació de totes les hores del dia i de la nit, o sigui, de tot el temps. 

La mateixa Ordenació ens diu, en el n. 
22, que quan els fidels som convocats 
i ens apleguem per a la Litúrgia de les 
Hores, unint els nostres cors i les 
nostres veus, visibilitzem l’Església, 
que celebra el misteri de Crist. Per 
tant, amb quina cura hem de preparar 
i celebrar aquesta litúrgia, perquè la 
nostra pregària sigui, veritablement, 
visibilització de la celebració del 
misteri de Crist. D’altra banda, com 
que és responsabilitat de l’Església 
preocupar-se de la vida espiritual dels 

seus fidels, ella ens recorda que «és veritablement desitjable que la Litúrgia de les Hores 
penetri, animi i orienti profundament tota la pregària cristiana, n’esdevingui expressió i 
alimenti amb eficàcia la vida espiritual del poble de Déu» 

(Laudis canticum, 8). Això ens porta a agrair a la Litúrgia de les Hores l’aliment espiritual 
que ens proporciona en la seva celebració i, a més, que la nostra pregària personal s’hi 
pugui sustentar. La constitució Sacrosanctum concilium ens diu als religiosos en 
referència a la Litúrgia de les Hores: «Els membres de qualsevol Institut d’estat de 
perfecció que en virtut de les Constitucions, resin alguna part de l’Ofici Diví, fan pregària 
pública de l’Església» (n. 98). I en el n. 99 afegeix de quina manera hem de dur a terme 
aquesta pregària, quan ens diu: «Tots els qui resen l’Ofici, ja sigui en cor, ja sigui en 
comú, que compleixin la funció que se’ls ha confiat amb la màxima perfecció, tant per 
devoció interna com per la manera externa de procedir.» Això últim també ho han de tenir 
en compte tots els laics que resen la Litúrgia de les Hores a les parròquies. És segur que 
si vivim internament l’espiritualitat que ens proporciona l’Ofici Diví, la manera externa de 
celebrar-ho també estarà en consonància, i ho demostrarem amb una celebració digna, 
atenta i devota. 

Litúrgia de les Hores i espiritualitat 
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Hacia una vida religiosa ‘internacional’ 

Trinity Washington University/CARA 

El estudio Hermanas ‘Internacionales’ en Estados 
Unidos realizado por un equipo de investigación 
dirigido por Mary Johnson, SNDdeN , fue presentado en 
la sede de la UISG en Roma con el objetivo de dar a 
conocer y concienciar sobre las nuevas características 
de la realidad inmigratoria de las religiosas en EEUU y 
suscitar la reflexión y líneas de intervención que sean 
realmente efectivas para las personas y para la 
Evangelización en otros lugares del mundo. 

Los movimientos migratorios no son nuevos, y las religiosas 
también se ven implicadas en este ir y venir alrededor del 

mundo; es cierto que los motivos son diversos y deben revisarse constantemente desde 
la perspectiva de las personas que envían y de las personas que reciben a las religiosas 
y, también, desde la propia motivación de la religiosa. Aunque se intente hacer 
generalizaciones, la realidad es única porque es personal; la historia se repite pero la 
vivencia está sujeta a tantos matices de tiempo y lugar que la hacen singular, de modo 
que el seguimiento y acompañamiento se convierten en imprescindibles para que las 
acciones sean realmente efectivas y consigan el objetivo propuesto. 

El grupo que se concentró en la UISG para reflexionar sobre ello era tan heterogéneo 
como nuestra sociedad: ¿cuántas de nosotras no formamos parte de este peculiar 
adjetivo ‘internacional’ en Roma o donde nuestro Instituto nos envía? o en todo caso 
¿nuestras comunidades no están formadas por hermanas ‘internacionales’? Costumbres 
y lenguas son rasgos perceptibles y conviven con mayor o menor facilidad, pero el 
estudio apunta hacia una realidad más profunda a la que se debe tender: la acogida de 
la diferencia como expresión de novedad, riqueza y vida, que integra y se integra en un 
intercambio gozoso de la espiritualidad, de la misión, de la identidad que se deja 
transformar creativamente. Apertura y deseo de formación integral son ambas esenciales 
para “salir fuera”, no bastan el deseo de estudio académico o la urgencia de la misión. 
La valoración y admiración del otro y de lo otro es el primer paso para ser comunidades 
acogedoras y al mismo tiempo, hermanas con habilidades para salir al encuentro, 
dispuestas a inculturarse. Hay que conocer nuestra realidad presente, aceptar que esta 
va haciéndose y rehaciéndose socialmente día a día, que la respuesta es para hoy; como 
religiosas estamos llamadas a construir puentes y tejer relaciones profundas entre las 
religiosas en el mundo, solo de este modo la vida religiosa global será Evangelio y 
testimonio de vida dada a los demás sin distinciones. Nuestra mayor riqueza es compartir 
vida y misión con aquel que camina a nuestro lado. Este encuentro ha revitalizado 
inquietudes existentes: no podemos ignorar esta realidad cada vez más numerosa y más 
diversificada. Si bien desde las comunidades y desde la formación a la vida religiosa se 
debe trabajar positivamente la riqueza de la internacionalidad e intercongregacionalidad, 
desde las Instituciones se deben sistematizar estrategias, recursos y acciones que 
garanticen la atención a esta “notable” realidad para subrayar esta dimensión global de 
la vida religiosa que en algunos lugares se mantiene viva gracias a la presencia de 
religiosas internacionales que han acogido este desafío. Para todas es un reto, una 
oportunidad para acoger la llamada del Espíritu, dispuestas a abrir caminos transitables 
y crear espacios habitables, para compartir la vida de seguimiento de Cristo hoy. 

Vers una vida religiosa internacional 

http://www.trinitydc.edu/
http://cara.georgetown.edu/
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/wp-content/uploads/2017/05/estudio-sobre-hermanas-internacionales.pdf
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La monja Teresa Forcades recull en un llibre els moviments que impulsen canvis 
en l’Església 

CatalunyaCristiana. Església a Catalunya. 7 maig 2017. Carme Munté. Barcelona 
 

El títol del llibre és Els reptes del papa Francesc, 
però la seva autora, la monja benedictina Teresa 
Forcades, de bones a primeres ens en fa dues 
puntualitzacions. La primera és que els reptes del 
papa Francesc, evidentment, són nombrosos, 
però que ella s’ha volgut centrar en el que 
considera dues incoherències greus de l’Església 
catòlica actual: la misogínia estructural i el 
clericalisme.  

La segona idea és que d’acord que són reptes del 
papa Francesc, però els avenços només arriben 
des de la base. Per això, diu Forcades, «aquest 
llibre no està centrat en la figura del papa 
Francesc, sinó en els moviments eclesials de base 
que, amb més o menys encert, fa anys que 
treballen el dia a dia perquè certs canvis trobin acceptació a l’Església». 

«Ni en la societat ni en l’Església, els canvis per a una millora real mai no han vingut de 
dalt», recorda Forcades, que esmenta l’exemple de l’aggiornamento posat en marxa amb 
el Concili Vaticà II: «Joan XXIII realment va obrir finestres, però el que hi va entrar ja era 
present.» 

Des d’aquest punt de vista, hi ha una altra idea que Teresa Forcades reconeix en aquest 
llibre editat per Viena: «Crec que Francesc actua correctament no volent forçar les coses 
ni imposar des de dalt un canvi de mentalitat pel qual el conjunt dels catòlics, a escala 
mundial, no està encara preparat, però al mateix temps introduint gestos i llenguatges 
nous, i animant els que treballen per la reforma a continuar amb la seva tasca sense por 
de ser condemnats.» 

Segons Forcades, què arribarà abans? El celibat opcional o l’ordenació de les dones? 
«Clarament els capellans casats, perquè el papa Francesc no ha avançat en el tema de 
les dones, mentre que sí que hi ha hagut declaracions explícites d’ell i dels seus 
col·laboradors pel que fa al celibat opcional, i em consta que la Conferència Episcopal 
del Brasil té l’encàrrec directe d’estudiar aquesta possibilitat.» 

Clericalisme i misogínia 

«Quan els qui dominen ho fan en virtut d’un suposat poder sagrat, la patologia resultant 
s’anomena sacerdotalisme o, en el cas de l’Església catòlica, clericalisme.» Així defineix 
Teresa Forcades el clericalisme, indissociable, diu ella, «del seu masclisme i de la 
imposició del celibat obligatori». Segons la monja benedictina, «l’exclusió de les dones 
del sacerdoci és una disposició que no pot fonamentar-se en l’Escriptura (d’acord amb 
les conclusions de la Comissió Bíblica Pontifícia del 1976), ni en la noció teològica de in 
persona Christi (d’acord amb la praxi monàstica tradicional)». A més, amb l’exclusió del 

Renovacó eclesial des de la base 
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sacerdoci «les dones quedem de facto excloses de la presa de decisions i de la 
responsabilitat de govern de l’Església».  

D’aquí que un dels nou grups analitzats 
al llibre siguin les religioses dels Estats 
Units, que «han estat en conjunt 
pioneres a l’hora de trencar amb 
l’estereotip dominant de monja submisa 
al poder clerical propi dels anys que van 
precedir el Vaticà II, i d’autoorganitzar-
se per poder influir més eficaçment tant 
en la institució eclesial com en la 
societat». Altres moviments de què 
parla al llibre són el de capellans casats 
o el de cristians LGTB. 

Dit això, Teresa Forcades també té 
especial interès a deixar constància que 
«l’Església catòlica és la institució del 
món que de forma més clara ha honorat 
i conservat la memòria de dones del 
passat com santa Teresa d’Àvila i santa 
Clara d’Assís». Per contra, es pregunta, 
«on són les dones no religioses del 
passat?, qui se’n recorda?, qui ha 
preservat aquesta memòria?, qui ha 
acollit institucionalment les seves 

iniciatives?». «Això ho valoro molt, i penso que aquest és el motiu pel qual les dones a 
l’Església catòlica continuem sent majoria.» 

«L’Església», conclou Forcades, «no només és una institució sexista, sinó que també a 
la vegada, i encara que sembli contradictori, és la que ha permès un desplegament i una 
continuïtat de les iniciatives de les dones que no han permès les institucions 
extraeclesials»  

Què fa Teresa Forcades? 

La monja benedictina Teresa Forcades, doctora en Salut Pública i Teologia Fonamental, 
viu en procés d’exclaustració del monestir de Sant Benet de Montserrat des que es va 
situar a la primera línia de la política catalana amb Procés Constituent, el moviment 
sociopolític que va fundar juntament amb l’economista Arcadi Oliveres. «El procés 
d’exclaustració acaba l’agost del 2018, podria demanar de tornar abans, però prefereixo 
mantenir-me a l’espera de si s’inicia a Catalunya un procés constituent.» 

Mentrestant es dedica a escriure, fer conferències, viatges a l’estranger i, malgrat l’etapa 
de distanciament, segueix fidel a l’ora et labora benedictí. «Durant els tres anys 
d’exclaustració no volia perdre el ritme de la litúrgia de les hores», explica Forcades, «per 
primera vegada en vint anys de monja m’he responsabilitzat a nivell individual de fer tota 
la pregària de la litúrgia de les hores cada dia». Afegeix que «ha estat com redescobrir-
la de nou i constatar fins a quin punt la riquesa de la Paraula de Déu és a l’abast de la 
Litúrgia de les Hores». 

Actualment viu en un pis a Barcelona, però cada diumenge puja fins a Sant Benet de 
Montserrat per passar el dia amb la seva comunitat de monges benedictines. 
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Diari Girona 
El dia 14 de maig es farà una eucaristia, s’instal·larà una placa i s’inaugurarà una 
mostra fotogràfica. 
 

 
 
La comunitat salesiana celebrarà el 14 de maig el 125è aniversari de la seva arribada a 
Girona. Se celebrarà una eucaristia, s’instal·larà una placa, s’inaugurarà una exposició 
fotogràfica i es farà un dinar. 
  
La comunitat salesiana de Girona celebrarà el proper diumenge, 14 de maig, el 125è 
aniversari de la seva arribada a la ciutat. Un segle i quart durant el qual han deixat una 
petjada profunda en la ciutat i sobretot en els seus joves, primer a Pont Major i 
actualment amb la tasca que realitzen a la parròquia de Santa Eugenia. 
  
Segons va explicar l’historiador i salesià Ramon Alberdi, la comunitat va arribar a Girona 
perquè hi havia la petjada de Don Bosco, que va fer estada a la Casa Carles de la ciutat 
el 6 de maig de 1886, de camí a Franca. Però no va ser fins el 1891 que Felip Rinaldi, 
llavors director dels Tallers de Sarrià (Barcelona), va enviar cap a Girona el sacerdot 
gallec Manuel Benito Hermida Pérez i el clergue Dionisio Vicentin, encara estudiant. 
  
El seu primer desti va ser el numero 128 del carrer de Pedret, on el dia 14 es col·locarà 
una placa commemorativa. Des d’allà, van començar a treballar per poder habilitar la 
vella masia de la Manola per convertir-la en la llar salesiana a la ciutat. 
  
El 14 de maig de maig es va poder inaugurar a la Manola un nou Oratori Festiu, també 
anomenat Esplai Dominical, on oferien activitats i jocs per als mes petits. També van 
posar en funcionament una petita escola gratuïta mentre iniciaven la construcció d’un 

Els salesians celebren 125 anys de la seva arribada a Girona 

http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/GIRONA/20170512Girona.jpg
http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/GIRONA/20170512Girona.jpg
http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/GIRONA/20170512Girona.jpg
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edifici de nova planta per poder créixer. Així, la Granja Salesiana de Sant Isidre es va 
poder inaugurar a Pont Major el 1893, i el pare Santiago Ghione va ser l’encarregat de 
consolidar-la tot rebent un nombre cada cop mes gran d’alumnes, alguns dels quals 
interns. 
  
Aquesta va ser la primera granja-escola que van tenir el salesians a tot l’Estat espanyol, 
i tenia com a objectiu combinar l’ensenyament catòlic amb l’agricultura, de manera que 
els fills de la pagesia gironina mes desfavorida poguessin sortir-ne ben instruïts. 
  
Quan aquest espai va quedar petit, va sorgir la idea de construir el santuari de Maria 
Auxiliadora, que després de nombroses dificultats -degut als aiguats i la manca de 
recursos- es va convertir en realitat l’any 1901. 
  
Els successors de Ghione van continuar expandint la tasca dels salesians a Girona. El 
curs 1924-25 va entrar en funcionament un nou col·legi de primària al costat de la Granja-
Escola, i l’any 1928 s’hi va sumar també una casa-seminari de formació per a joves 
salesians. 
  
Per tot plegat, van haver d’aixecar un nou edifici. Després del parèntesi que va suposar 
la Guerra Civil, els salesians van reprendre la seva activitat, tot i que van acabar tancant 
l’internat i tampoc es va reprendre l’activitat de la granja-escola. L’any 1943  es va crear 
l’Associació d’Antics Alumnes, que segueix essent molt activa i que ha estat la impulsora, 
de fet, de la celebració del  125è aniversari. 
  
En canvi, si que va continuar l’oratori Festiu i el seminari- col·legi, tot i que la manca de 
seminaristes va fer que també s’acceptessin alumnes externs. L’any 1972, el descens 
d’alumnes va permetre llogar una part de l’espai al Ministeri, que també el va dedicar a 
l’ensenyament. El curs 1977-78 el seminari va traslladar-se a Mataró, i el poc després el 
bisbe Jaume Camprodon va encarregar als salesians la gestió de la parròquia de Santa 
Eugènia. 
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Míriam Díez, 14 maig 2017 

La religió, quan la vaig triar com a tema 
d’especialització, semblava un ínfim tros de la 
realitat, una excentricitat que ens interessava a 
quatre gats. Me’n faig creus, dues dècades 
després d’aquella opció vital, de com la religió 
impregna el dia a dia no de la meva vida ––
previsible–– sinó de la vostra. Aquesta setmana, 

per exemple, “missal” i “mare superiora” han estat conceptes cercats, inhumats, 
escrutinats i debatuts fins a la sacietat. Tinc l’avantatge de ser d’aquell col·lectiu que no 
hem de buscar a Google què és un missal, perquè disposo de diversos exemplars de 
l’artilugi a casa. I tinc també clar què és una mare superiora i, per l’honor i l’estima que 
tinc a les mares superiores de veritat, els vull dedicar aquest article dominical. 
Mares superiores n’hi ha de tots tipus, com de progenitores. Bones i dolentes. 
Encarcarades i dolces. Venjatives i amoroses. Mares com la meva, tremendes i solvents, 
i mares com les d’amics meus, absents i deficients. Les mares superiores, aquesta figura 
d’ordre que està al capdavant de les comunitats religioses, són escollides. I habitualment 
no és un càrrec vitalici. Podríem argumentar que una mare ho és per sempre, però també 
podríem afegir que una mare superiora és quelcom diferent d’una mare de família. 
Aquesta maternitat espiritual es declina de moltes maneres: amb autoritat, companyia, 
discerniment, escolta, mà ferma. 

Reivindico amb fervor l’ús del missal, que serveix i dóna esperança a molta gent. I vull que 

ens tornin el concepte de “mare superiora” 
A Roma hi ha una entitat que engloba totes les superiores generals del món, la Unione 
Internazionale di Superiore Generali, UISG. És un lloc fascinant, just davant del Ponte 
Sant’Angelo, on veus a les dones reals de l’Església que tallen el bacallà. En una 
formació que vaig fer a un grup de generals sobre comunicació, una d’elles, una autèntica 
líder dels Estats Units, em va fitar i volia saber per què no aconsegueixen transmetre el 
seu carisma. Li vaig respondre que d’entrada havien de trobar un sinònim per “carisma”, 
perquè això ja no s’entenia. I que havien de confiar més en els periodistes, i convidar-
nos a casa seva, perquè eren molt autosuficients i tancades. I li vaig dir que parlant la 
gent s’enten, i que a la vida religiosa li cal explicar-se més. Massa temps han seguit la 
dita que Nostre Senyor tot ho veu, i, per tant, no cal explicitar res ni posar-se als focus 
mediàtics. Ho va dir en públic aquella tarda, i va causar efecte: durant uns anys em vaig 
passar moltes tardes convidada a visitar cúries generals femenines a Roma, una de les 
experiències que més m’han marcat. Quan se’m pregunta sobre la invisible aportació de 
la dona a l’Església no puc evitar pensar en aquestes líders, en com estan fins al final en 
situacions límit on tothom marxa, menys elles. Aquestes dones són boníssimes, 
determinades, assertives, dirigents, espirituals però també empresàries. Dones 
necessàries. 
Escric aquestes línies des d’Àvila, on aquella dona de nom Teresa va demostrar que 
sabia fundar i exercir autoritat. És per això que em sembla de mal gust que algú usurpi 
el sant nom de les mares superiores. Reivindico amb fervor l’ús del missal, que serveix i 
dóna esperança a molta gent. I vull que ens tornin el concepte de “mare superiora”. Com 
si no n’hi hagués prou amb la Marine Le Pen que rapta Santa Joana d’Arc i la fa servir 
com a símbol de les seves consignes racistes, ara Marta Ferrusola ens segresta les 
mares superiores. Quina coincidència temporal, Le Pen i Ferrusola. Quines dones, 
Senyor, quines dones. Totes dues pretesament treballant pel bé del país, totes dues 
mares de família nombrosa. Que Nostre Senyor, que tot ho veu, les agafi confessades. 

Mares superiores 
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A la Universitat de la Mística amb l'Observatori 
Blanquerna  

 
 

Àvila, 12 de maig 2017 
   
La Càtedra “Mística i Comunicació” s'ha 
creat aquest dijous a Àvila per a estudiar 
el fenomen místic i l'espiritualitat i la 
relació amb la comunicació des de 
diferents perspectives.  

La Càtedra neix amb la voluntat de 
realitzar conferències, congressos i 
publicacions tant a Àvila com a Barcelona 
i Roma. 

Segons Francisco Javier Sancho Fermín, 
director de la Universitat de la Mística d'Àvila, “és una oportunitat per a projectar nous 
horitzons” i serà una eina per "connectar la gran riquesa espiritual i mística de les 
religions amb la comunicació". 

Una de les línies principals d'investigació de la Càtedra és la vinculació entre espiritualitat 
i món digital, sense oblidar les dimensions comunicatives de la mística en les diferents 
religions, amb especial èmfasi en la mística cristiana i en concret Carmelita. 

Josep Maria Carbonell, president de l'Observatori 
Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, ha 
destacat durant la firma de l'acord per a crear la 
Càtedra que aquesta iniciativa és part de la 
"voluntat de Blanquerna d'ampliar la mirada, crear 
complicitats institucionals i aportar sentit a la 
investigació per a vehicular comunicació amb la 
cerca de sentit i espiritualitat". Carbonell, que és 
el degà de la Facultat de Comunicació i Relacions 
Internacionals Blanquerna, a la Universitat Ramon Llull, celebra que aquesta Càtedra 
uneixi Àvila, Barcelona i Roma, com “un eix de treball i sintonies enriquidores”. 

Aquesta Càtedra està coordinada acadèmicament per la directora de l'Observatori 
Blanquerna Míriam Díez, i pel catedràtic i vicedegà acadèmic de Blanquerna Josep Lluís 
Micó, especialista en tecnologia. L'equip estarà format també per membres de 
l'Observatori Blanquerna, de la mateixa Universitat de la Mística i comptarà amb un 
consell assessor internacional.  

L'Observatori Blanquerna és una entitat radicada a Barcelona que analitza el fet religiós 
i la seva vinculació en el camp de la comunicació i la cultura. La Universitat de la Mística 
és una entitat internacional amb seu a Àvila dedicada a l'estudi de la mística i 
l'espiritualitat.   

La Càtedra de “Mística i Comunicació” s'uneix a les càtedres existents a la Universitat 
de la Mística com la de Mística i Laïcat o la Càtedra Enric d'Ossó. 

Neix la Càtedra "Mística i Comunicació" 
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Entrevista a JORDI-AGUSTÍ PIQUÉ 
 

La Facultat Antoni Gaudí i la Universitat de 
Barcelona posen en marxa, des del curs 2017-
2018, un Màster de gestió de patrimoni musical 
litúrgic, que impartiran especialistes en música, 
història i litúrgia. Pretén posar en diàleg tots els 
registres per poder entendre un patrimoni que 
passa per materials musicals, instruments, 
llibres i material d’innovació que parteixen d’un 
context litúrgic. El director és el P. Jordi-Agustí 
Piqué, OSB, degà pre- 
sident del Pontifici Institut Litúrgic de Roma. 
 
Per què cal un màster com aquest? 
Per gestionar un patrimoni musical que neix en 
la litúrgia i que forma part d’un llegat cultural i 

artístic d’un valor incalculable. Aprendre a gestionar-lo vol dir conservar-lo, però també 
difondre’l i fer-lo conèixer participant de la seva força litúrgica. Realitzar-lo amb la UB és 
sinònim que la nostra societat civil també valora i vol estudiar científicament aquest 
patrimoni. 
 
 La música litúrgica està prou valorada? 
 Jo diria que no està 
prou ben valorada dins 
la litúrgia. El màster 
voldria fer adonar com 
el Rèquiem de Mozart, 
per exemple, és també 
patrimoni litúrgic. Al 
nostre nivell podríem 
parlar de les Misses de 
Francesc Valls o de la 
Missa pro Defunctis del 
P. Joan Cererols. Molts 
dels nostres orgues són 
un patrimoni a 
conservar i estudiar, i 
molt més els nostres 
arxius. Cal, però, entendre’ls en el seu context litúrgic. 
 
A qui està adreçat i quines sortides professionals ofereix? 
Vol ser un complement necessari a professionals de la història, arxivers, museus, músics, 
arquitectes, investigadors que volen completar la seva formació. Serà impartit en català, 
castellà i anglès. Pot afavorir la formació de gestors i difusors d’un ric patrimoni i fornir 
criteris per a la creació de nou patrimoni. A partir de beques podem ajudar a qui vulgui 
estudiar aquesta matèria. 
 
Òscar Bardají i Martín 

Valoritzar el patrimoni litúrgic 



  
 
 
 
 

    30 | 39 

 
 
 

 

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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HISTÒRIA DE LA REVISTA QUADERNS DE PASTORAL 

 

El Centre d’Estudis Pastorals i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 

es complauen en convidar-vos 

dijous, 25 de maig de 2017, a les 19,00 h. 
a la sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret. Roger de Llúria, 5. Barcelona 

Història de la revista Quaderns de Pastoral,  
un recorregut per les etapes recents de la pastoral de Catalunya. 

Presentació del llibre de Manel Simó: 
Quaderns de Pastoral (1969-2016). Una revista al servei de la fe d’un poble, 

i del web <http://cep.cpl.es> per accedir a índexs, continguts, recerca de temes i 
autors... 

Amb la participació de: 
Jaume Fontbona, president del CPL, Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona; 
Antoni Serramona, secretari del CEP, Centre d’Estudis Pastorals; 
Annabel Carbonell, cap de  redacció de Quaderns de Pastoral; 
Manel Simó, autor del llibre; 
Josep M. Domingo, director del Centre d’Estudis Pastorals. 

Al final de l’acte se servirà una copa de cava. 

JORNADA - LA CONVIVÈNCIA A L'ESCOLA: PREVENIR, DETECTAR I 
INTERVENIR EN L'ASSETJAMENT (BULLYING) 

 
 La FECC ha programat per al proper 24 de maig una 
jornada de matí per treballar la prevenció, la detecció i 
la intervenció en situacions d'assetjament. Aquesta 
jornada, a diferència d'altres d'anàlogues, s'ha enfocat 
per donar resposta específica als centres privats: el 
projecte de convivència, l'aplicació dels criteris de 
l'administració en un centre, etc...  

 
La jornada s'adreça als responsables dels grups 
d'escoles que tenen la funció d'impulsar programes de 
prevenció, detecció i intervenció en tots els centres del 
seu grup amb una mateixa orientació. També s'adreça 

als directius de les pròpies escoles que hauran d'implementar programes amb aquest 
contingut, entre els quals el projecte de convivència. La jornada pot ser alhora d'interès 
per a coordinadors i docents, especialment de les etapes d'educació se cundària que 
són els que estan al capdavant dels alumnes i els que, si es dona el cas, hauran 
d'intervenir-hi. Finalment, el tema pot ser molt interessant per a directius, coordinadors 
i mestres de l'etapa d'educació primària, tant per conèixer aspectes de la prevenció 
com per abordar un tema que també es dona al final de l'educació primària. 

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

http://lnk.ie/1T8EO/e=sec.general@urc.cat/http:/cep.cpl.es%3e
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LA NIT DE RÀDIO ESTEL I CATALUNYA CRISTIANA 

 

 



  
 
 
 
 

    33 | 39 

 
 
 

CELEBREM EL DIA DE SANT FELIP NERI 
 
Dins de les festes del barri de les Tres Torres celebrem el dia de Sant Felip Neri  

La Comunitat filipense, la Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri i l’Ajuntament de 
les Tres Torres  us inviten  al Cine Forum  de la pel·lícula: 

PREFIERO EL PARAÍSO 
llargmetratge  basat en la vida de Felip Neri, 

que tindrà lloc el divendres 26 de maig (festivitat de Sant Felip Neri) 

Dirigirà el fòrum José Luis Rubio Munt, fins ara professor 
de d’Història de l’Art, Anàlisi i Llenguatge Cinematogràfic, 
Història Contemporània i Història de les Religions a l’escola 
Jesuïtes–Casp i també professor a l’UB d’Arts Audiovisuals 
i als màsters d’Estudis Avançats en Història de l’Art i de 
Patrimoni Cinematogràfic. És membre, entre d’altres, del 
Laboratori d’Investigació Audiovisual de la Universitat de 
Barcelona i de l’Associació Catalana per a la Recerca i la 
Recuperació del Patrimoni Cinematogràfic i Vicepresident de 
l’Associació Espanyola d’Historiadors del Cinema... 

Lloc:  Casa d’Espiritualitat Sant Felip Neri carrer  Nena 
Casas 37 – 08017 
Hora:  17’30h 

 
 

LES GERMANES OBLATES DEL SANTÍSSIM REDEMPTOR ESTRENEN 
WEB 

 
Madrid, 12 de mayo de 2017 
(IVICON).- El pasado 10 de mayo, a 
las 15 horas de España, desde la 
Casa General de la Congregación de 
Hermanas Oblatas del Santísimo 
Redentor, se presentó en directo, vía 
Youtube, 
la nueva web de la Congregación: 
www.hermanasoblatas.org. 
Conócenos, Fundadores, Nuestra 
Misión, Vocación Oblata, Rincón 

Madre Antonia, son algunas de las opciones de un menú que nos propone un contenido 
completo y variado. Con una gráfica agradable y sencilla, es muy sencillo orientarse en 
las diferentes partes del sitio web. 
Las hermanas agradecen a todas las personas que siguieron esta presentación en 
directo, así como los mensajes de apoyo que se han sucedido desde diversas partes del 
mundo. 
Se trata de una web que nace en un contexto muy especial, en el mes de las 
Comunicaciones Sociales, que es también mes de María, y lo hace con el objetivo de, 
como dice el papa Francisco, seguir comunicando esperanza y confianza en estos 
tiempos. 

http://www.hermanasoblatas.org/inicio.aspx
http://www.hermanasoblatas.org/inicio.aspx
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SALESIANS 

 
Pilar Lance: “Els salesians no treballem amb el fracàs, sinó amb el futur” 

La Directora de la Plataforma Social dels Salesians a Lleida ens explica com treballen 
amb els joves més vulnerables. 

http://www.salesianos.edu/Articulos/9463/1/116/Pilar-Lance-Els-salesians-no-treballem-
amb-el-frac-s-sin-amb-el-futur- 

I Seminari edebéOn escoles salesianes 

Van participar a la reunió 7 representants d'escoles de totes les inspectories de 
salesians i salesianes d'Espanya. 

http://www.salesianos.edu/Articulos/9464/1/116/I-Seminari-edeb-On-escoles-salesianes 

Les Voluntàries de Don Bosco: testimonis silencioses de Déu en el món 

Entrevista al salesià Joan Lluís Playà, Assistent Central de les Voluntàries de Don 
Bosco (VDB). 

http://www.salesianos.edu/Articulos/9444/1/116/Les-Volunt-ries-de-Don-Bosco-
testimonis-silencioses-de-D-u-en-el-m-n  
 

SANT JOAN DE DÉU 

 
Encuentro de profesionales de la atención espiritual y 
religiosa de los hospitales de la Orden de San Juan de 
Dios en Manresa 
  
Unos 60 agentes de pastoral y profesionales implicados 
en los servicios de atención espiritual y religiosa de los 
hospitales de Sant Juan de Dios de España y Portugal se 

darán cita los próximos 10, 11 i 12 de mayo en Manresa para celebrar el V 
Encuentro Interprovincial de Pastoral Hospitalaria. 
 
La Fundació Althaia de Manresa acogerá la quina edición del encuentro de expertos y 
agentes de Pastoral de la Salud de los centros hospitalarios de la Orden en España y 
Portugal. El objetivo es poner de relieve la importancia de la labor espiritual y de 
acompañamiento a enfermos y familiares que estos colaboradores llevan a cabo en 
hospitales, centros asistenciales y otros dispositivos de la Orden Hospitalaria.  
  
Durante tres días, los participantes compartirán sus experiencias en cuanto a la misión 
que llevan a cabo con pacientes y usuarios atendidos y se abordarán los retos que sigue 
planteando cuidar la dimensión espiritual en los distintos campos de acción hospitalaria. 
La conferencia inaugural, “Desafíos que plantea el pleno desarrollo del modelo de 
atención integral en el ámbito sanitario”, irá a cargo del psiquiatra Dr. Pep Ramos. 
 
Programa completo: aquí. 

http://www.salesianos.edu/Articulos/9463/1/116/Pilar-Lance-Els-salesians-no-treballem-amb-el-frac-s-sin-amb-el-futur-
http://www.salesianos.edu/Articulos/9463/1/116/Pilar-Lance-Els-salesians-no-treballem-amb-el-frac-s-sin-amb-el-futur-
http://www.salesianos.edu/Articulos/9463/1/116/Pilar-Lance-Els-salesians-no-treballem-amb-el-frac-s-sin-amb-el-futur-
http://www.salesianos.edu/Articulos/9464/1/116/I-Seminari-edeb-On-escoles-salesianes
http://www.salesianos.edu/Articulos/9464/1/116/I-Seminari-edeb-On-escoles-salesianes
http://www.salesianos.edu/Articulos/9444/1/116/Les-Volunt-ries-de-Don-Bosco-testimonis-silencioses-de-D-u-en-el-m-n
http://www.salesianos.edu/Articulos/9444/1/116/Les-Volunt-ries-de-Don-Bosco-testimonis-silencioses-de-D-u-en-el-m-n
http://www.salesianos.edu/Articulos/9444/1/116/Les-Volunt-ries-de-Don-Bosco-testimonis-silencioses-de-D-u-en-el-m-n
http://www.ohsjd.es/noticia/v-encuentro-interprovincial-pastoral-hospitalaria-manresa
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LA SALLE CATALUNYA CELEBRA LA 40A EDICIÓ DE LA PUJADA A 
PEU A MONTSERRAT 

 
1.600 persones participen en aquest pelegrinatge anual a la Mare de Déu.  

 
Representants de totes les obres educatives de La Salle dels 24 centres de tot 

Catalunya, famílies, germans, mestres, educadors, alumnes, així com els esplais i 
caus de Joves La Salle presents en aquest acte emotiu i especial.  

 
Barcelona, 8 de maig del 2017.- Els dies 5 i 6 de maig s’ha celebrat la tradicional 
Pujada a Peu a Montserrat de La Salle Catalunya (PAPAM 2017) organitzada per 
l’Equip de Pastoral de La Salle Catalunya i Joves La Salle. Enguany ha estat 
especialment impressionant i emotiva ja que fa 40 anys que van començar pujant set 
persones i ara ho han repetit mil sis-centes!  

L'origen d'aquestes pujades a Montserrat amb La Salle Catalunya el trobem a l'escola de 
La Salle Congrés de Barcelona. El germà Carles Giol i un grup de joves es van posar 
d'acord i van ser els primers en organitzar la pujada. "Joves del moment com l'Antonio, 
la Mari, en Jaume, el David, la Pepi, l'Agustí", recorda el germà Javi Núñez, 
responsable de Pastoral de La Salle Catalunya, " al principi era un tema dins dels grups, 
animant no només el que era pujar a la muntanya sinó fer-ho ja amb aquest motiu de fe 
i de pelegrinatge".  

Alguns van sortir el passat dijous des de Mollerussa, altres comencen des de Manresa, 
Collbató, Gallifa, La Llacuna, Hostalets o Monistrol, però tots amb l'objectiu d'arribar a la 
plaça i compartir la pregària davant la Mare de Déu de Montserrat. El treball de Pastoral 
a La Salle gira entorn a tres valors: la fe, la fraternitat i el servei. A la PAPAM es troben 
tots tres valors representats. "Pugem a veure i pregar a la Mare de Déu, ho fem junts en 
clau de fraternitat, i ens ajudem els uns als altres en clau de servei. Aquest darrer valor, 
el del servei, està clarament representat en els cent cinquanta voluntaris que vetllen 
perquè tot rutlli bé, en cruïlles, en l'organització, o en el cap i cua de les marxes".  
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Durant la jornada, pel matí i mentre anava arribant la gent que venia de les diferents 
rutes, es van organitzar diferents activitats per a infants a la plaça davant del monestir 
en un ambient acollidor, lúdic i de molta germanor.  

A la tarda va ser el torn de la cultura popular amb els gegants i els capgrossos de La 
Salle (colles geganteres de La Salle Torreforta i de La Salle Sant Celoni) i l’animació 
del grup musical (amb integrants lasal·lians) del grup de música 70XSet. Es va aprofitar 
també per crear entre tots els participants un gran estrella de La Salle a la plaça.  

Més tard es va celebrar la tradicional pregària dins la Basílica plena de gom a gom. Es 
va iniciar amb l’acollida per part del prior de Montserrat, Ignasi Ma. Fossas, a qui se li 
va fer entrega de la bufanda de la PAPAM2017. Durant la celebració també hi va haver 
temps per cantar junts, fer lectura de l’Evangeli i un passi de fotografies per a recordar 
en imatges aquests 40 anys. També representants de la Junta de Joves La Salle van 
convidar als iniciadors de la caminada fa 40 anys a desembolicar un Llibre de Ruta des 
d’on van anar sortint sorpreses i obsequis.  

I com aquest any a La Salle Catalunya estem de celebració, després de recordar els 425 
anys de la dedicació de la Basílica de la Mare de Déu de Montserrat es va celebrar 
els 125 anys de La Salle Gràcia, els 40 anys de l’Splai Taula de Joves Comtal, els 
25 anys de la Fundació Proide i els 20 anys del Grup 7DE9 Joves La Salle Comtal. 
Tota aquesta estona va ser conduïda i amenitzada pel Germà Javi Nuñez i infants i 
representants de Joves la Salle.  

Un cop finalitzat l’acte a la Basílica, “l’hora dels adéus” gegant, amb les mans de 
persones de totes edats entrelligades, va omplir les places i va tancar aquesta edició de 
la caminada.  

Els organitzadors de la PAPAM han volgut que el pelegrinatge sigui solidari. Si hi ha 
algun benefici el destinaran a la Fundació Comtal i a la Fundació Proide, i per altra 
banda han col·laborat amb dues fundacions més, la Fundación Crisálida que els 
prepararan les coques del berenar, i la Fundació ARED que els ha realitzat les bufandes. 
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El cost de la plaça escolar (II)  

Afirmàvem la setmana passada que és una evidència 
l’incompliment del principi de gratuïtat de 
l’ensenyament i d’analogia de recursos humans i 
materials per a una coresponsabilitat entre tots els 
centres, públics i privats concertats, que integren el 
Servei d’Educació de Catalunya. Comentàvem com la 
Consellera d’Ensenyament ho ha reconegut o de quina 
manera la mateixa LOE ho explicita al seu text 
legislatiu.  

Segons l’informe “La segregació escolar a Catalunya 
(II): Condicions d’escolarització, Novembre 2016”, 
elaborat pel Síndic de Greuges, la quantificació de la 
infradotació de recursos públics envers l’escola 
concertada representa que “el concert cobreix al 
voltant del 60% de les despeses totals dels centres 
concertats, mentre que la resta es cobreix 
fonamentalment amb les quotes de les famílies per serveis escolars i activitats 
complementàries (35%) i altres ingressos” (pàg. 53).  

La Llei d’Educació de Catalunya contempla que el finançament amb recursos públics 
dels centres privats que presten el Servei d’Educació de Catalunya atén amb criteris de 
suficiència el que estableixen els pressupostos de la Generalitat, i es basa en el model 
de concert educatiu (art. 42.4), i que per donar compliment al principi de suficiència i 
estabilitat pressupostària, la Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos 
econòmics necessaris per garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels 
ensenyaments declarats gratuïts i universals establerts en la programació educativa, i 
per assolir-ne els objectius (art. 197.3).  

Fer efectius aquests imperatius legals és una obligació de l’executiu i una legítima 
preocupació i aspiració col·lectiva del sector concertat en particular. Per tant, no resulta 
estrany veure com diferents agents socials han fet palesa la seva inquietud envers 
aquesta negativa realitat.  

No fa gaires dies el sindicat USOC, organització majoritària a les escoles concertades, 
afirmava en boca del seu secretari general que: “Des de la FEUSOC entenem que 
qualsevol debat que s'iniciï relacionat amb l’equitat del sistema serà parcial i estèril, 
mentre no s’abordi prèviament el finançament de tot el sistema i s’incrementin les 
dotacions pressupostàries educatives als nivells que preveu la pròpia Llei d’Educació de 
Catalunya”.  

Al seu torn, la Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya 
(CCAPAC), dins del marc previst la Llei de Transparència, ha remès una petició explícita 
a la Consellera d’Ensenyament, signada pel seu president, Josep Maria Romagosa, 
demanant que es publiqui el cost de la plaça escolar i el que l’administració aporta a una 
plaça pública i a una de concertada, juntament amb els estudis o anàlisis de què disposi 
el Departament d’Ensenyament que ho suportin, facilitant-ne l’accés públic.  
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És bo abordar temes educatius que ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament públic 
i concertat, però és hora de fugir i d’abandonar enfrontaments reiteratius que no responen 
a la realitat i no fan més que perpetuar una tensió no desitjada pel sector. Estem 
convençuts que la publicació del cost de la plaça escolar ajudarà a enterrar els debats 
estèrils, recurrents i carregats de demagògia i serà la clau que obrirà un camí vers la 
dotació econòmica suficient que permeti totes les escoles del Servei d’Educació de 
Catalunya desenvolupar de manera constructiva el profund compromís social assumit: 
l’educació d’infants i joves del país en un marc d’equitat i de llibertat. 
 
 
 
 

 
 
El principat d’Andorra està comprès dins els límits geogràfics de la diòcesi d’Urgell. Un 
país on l’Església catòlica desenvolupa una intensa activitat pastoral  i una important 
tasca social. Sant Julià de Lòria és una de les set parròquies que hi ha en aquest país 
dels Pirineus. “Signes dels temps” entrevista Pepe Chisvert, rector de la parròquia de 
Sant Julià de Lòria. La conversa s’ha gravat al santuari de la Mare de Déu de Canòlich a 
Andorra. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 21 de maig de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
 

 
 
 
 
 
 

   MAIG   | 2017 
18 dj 127ª  Reunió d’abats i provincials (RAP) 

22 dl CEVRE - Formació inicial 

29 dl CEVRE - Formació inicial 

Signes dels temps a TV3 : « Capellà d’Andorra » 
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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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