
  
 

 
 

 

 

Tots van quedar plens de l'Esperit Sant 
 
 
 

Barcelona, 1 de juny de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Veniu, Esperit Sant !!! 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 
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L’Esperit i el somriure 
 

La diada de Pentecosta, cinquanta dies després de Pasqua, va ser el 
súmmum, i en certa manera un fet espectacular: ventada impetuosa, 
brogit; tot d’un plegat, com un foc... Tots els reunits, apòstols i primers 
deixebles, van quedar plens de l’Esperit Sant, i proclamaven les 
grandeses de Déu. L’Esperit és el do diví per excel·lència; grà- cies a ell 
culmina l’obra de Déu en Crist i anirà propagant-se i creixent per mitjà de 
l’Església. A partir d’ara l’Esperit del Senyor omple tota la terra... i omple 
els nostres cors, perquè Déu hi ha vessat en abundància el seu amor. I 
com que tot el que és gran, en Déu, està al servei de les persones, l’acció 
de l’Esperit es tradueix en fets de cada dia i en gestos característics o 
qualitats individuals. Els dons de l’Esperit (cf. Isaï- es 11,2) ens capaciten 
per a assaborir les coses de Déu, ens aporten fortalesa en les 
adversitats... I sant Pau (Gàlates 5,22-23) ens parla dels fruits de l’Esperit 

en nosaltres, en primer lloc el de l’amor, i també la pau, la bondat...  

Fa poc que ens va deixar, a Solius, on és enterrat, el P. Abat Edmon M. Garreta, de 96 
anys, i hem pogut comprovar l’afecte i atracció que suscita una vida com la d’ell, 
treballada per l’Esperit. Són fruit de l’Esperit les emotives paraules que havia escrit per 
al seu recordatori: «Estimeu-vos...» I era proverbial, entre els hostes que venien al 
monestir, la seva mirada serena acompanyada de somriure —manifestació de l’Esperit 
d’amor. Se’ls guanyava sense adonar-se’n, quan els observava a taula en silenci, i 
sempre més se’n recordaven.  

Aquí escau el vers «Trobarem a faltar el teu somriure», de La vall del riu vermell (no pas 
el Rubricatus o Llobregat!), cant commovedor de difunts, que podria servir en cristià si hi 
afegíssim una darrera estrofa després d’aquell trist final, «la pena tan amarga del teu 
comiat»: «Però nosaltres tenim l’esperança | arrelada en el Crist, que ens fa dir: | A 
reveure, que el dia s’atansa | de la joia i la pau sense fi.» 

Jaume Gabarró, monjo de Solius 

 

Com entens l’acció de l’Esperit Sant a la vida i a l’Església? 

 A la meva vida, l’acció de l’Esperit Sant és la d’unir-me a Déu, 
la de fer-me participar de la vida trinitària, de l’amor de 
reciprocitat que uneix el Pare i el Fill. A l’Església, l’acció de 
l’Esperit Sant és la d’unir-nos els uns amb els altres amb un 
amor lliure i joiós, igual al que uneix el Pare i el Fill. Tal com 
diu Jesús (Joan 17): «Pare, fes que siguin u, tal com nosaltres 
som u.» L’Esperit Sant m’obre el cor perquè escolti de Déu: 
«Tot el que és meu és teu»; l’Esperit fa que ho escolti i que 
m’ho pugui creure. I després, em permet de dir també als 
altres: «Tot el que és meu és teu.» Em dona l’impuls per dir-
ho, la llibertat per disposar de mi d’aquesta manera i la perseverança per dur-ho a la 
pràctica fins i tot quan sorgeixen dificultats. L’Esperit em permet perdonar i perdonar-me.  

L’Esperit és com el vent. No sabem d’on ve ni on va, però en percebem els efectes; som 
convidats a néixer sempre de nou d’aquesta ventada impetuosa que vivifica i renova, 

Tres veus sobre parlen de l’Esperit 
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que ens fa alçar i ens impulsa vers els altres amb llengües de foc i una capacitat de 
comunicació màximament respectuosa amb la diferència: «Cadascú els sentia parlar en 
la seva pròpia llengua» (Fets 2). Aquest és l’únic tipus d’unitat que podem anomenar 
«espiritual»: una unitat que no té res a veure amb la uniformitat ni està renyida amb la 
diversitat. Tomàs d’Aquino deia: «El contrari de la unitat no és la diversitat sinó la divisió.» 
Així com la unitat de Déu no és monolítica sinó que està feta de tres persones que no es 
poden fusionar ni es dilueixen l’una en l’altra sinó que mantenen la seva irreductibilitat 
personal malgrat el fet de compartir-ho tot i d’estar obertes del tot l’una a l’altra, així 
nosaltres estem cridats a experimentar un lliurament a l’altre i als altres també sense 
límits ni barreres que no ens fa, però, desaparèixer com a persones. ¿No és això, el que 
experimentem en la quotidianitat de tot amor que mereixi aquest nom? Quan estimem, 
ens sentim units a l’altra persona i, alhora, ens sentim més «jo mateixa» o «jo mateix», i 
tenim la sorpresa de descobrir aspectes de la pròpia personalitat que desconeixíem o no 
gosàvem explorar o desplegar. L’amor és lliure i allibera. L’acció de l’Esperit Sant és el 
misteri de l’amor. 

Teresa Forcades, monja benedictina 

 

 En ambdós nivells entenc l’obra de l’Esperit Sant d’una manera 
anàloga a la seva acció en el si de la Santíssima Trinitat: com 
a amor. No voldria semblar ni gaire elevat ni gaire atrevit: en 
efecte, el tema de l’amor no és fora del nostre abast, sinó que 
forma part de la nostra experiència humana de cada dia.  

L’Amor forma part de l’essència mateixa de Déu, tal com sant 
Joan el va definir: «Déu és Amor» (Jn 4,8.16). Aquest Amor de 
Déu té un nom propi: Esperit Sant. Ell és l’amor personal que 
uneix el Pare i el Fill. En l’ésser humà l’amor és un simple 
sentiment; en Déu és una Persona.  

El Pare estima el Fill, i el Fill estima el Pare; aquest amor, que 
és donat i és rebut, que va i ve eternament entre el Pare i el Fill és el mateix Esperit Sant 
que circula a l’interior mateix de Déu. On hi ha circulació hi ha vida. Déu és viu perquè 
l’Esperit Sant circula en Ell.  

El dia de la Pentecosta —i ho dic com una imatge—, Déu va decidir fer «desbordar» el 
seu amor, el seu Esperit, que només circulava en el seu interior, perquè ara, sortint d’Ell 
mateix, inundés la creació i l’Església. A partir d’aleshores, l’Esperit Sant no solament 
circula «en» Déu, sinó també «fora» de Déu, és a dir, en nosaltres, les seves criatures.  

Dit d’una altra manera: la vida pròpia de Déu, que Ell té en Ell mateix des de l’eternitat, 
pel seu Esperit d’Amor; aquesta mateixa vida ens ha estat regalada a nosaltres. Déu viu 
l’Amor per naturalesa; nosaltres el vivim com un regal meravellós i immerescut.  

Així podem dir que l’Esperit Sant és la nostra vida i la de l’Església. En Ell ens ha estat 
donada a tots la mateixa Vida que Déu posseeix eternament. Déu és Amor en ell mateix 
i també en nosaltres.  

La nostra vida individual i la vida de la mateixa Església en l’Esperit Sant es pot resumir 
així, com un desig: deixem-nos estimar per Déu i retornem-li l’amor estimant els altres. 
O així: deixem circular l’Esperit entre nosaltres, com ho fa en Déu 

Josep M. Massana. franciscà 

Catalunya Cristiana, 4 de juny 2017 
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Abans de la pregària del Regina Caeli, Francesc mostra el seu suport a Teodor II i 
demana "que els cors dels terroristes es converteixin" 
 
Catalunya Cristiana | @IgnasiMiranda 28/05/2017 

 
El Papa ha reiterat aquest diumenge, abans de la pregària del Regina Caeli, la seva 
"proximitat al Papa Teodor II i a tota la nació egípcia, pel ferotge acte de violència de 
divendres passat, que va provocar la mort de 29 cristians coptes, entre ells alguns nens, 
quan es dirigien al monestir de Sant Samuel per pregar". Francesc ha recordat que 
aquests creients "van ser assassinats després haver-se negat a renunciar a la seva fe 
cristiana". En la mateixa línia, el Sant Pare ha expressat el seu desig "que el Senyor rebi 
en la seva pau a aquests testimonis valents, aquests màrtirs, i converteixi els cors dels 
terroristes". També el bisbe de Roma ha resat per les víctimes de l'atemptat a 
Manchester, on igualment "van ser destrossades nombroses vides joves. Igualment s'ha 
mostrat "a prop de les famílies i de tots els qui ploren la seva pèrdua".  
 
El pontífex, en un altre moment, ha recordat també la 51a Jornada Mundial de les 
Comunicacions Socials, celebrada aquest diumenge de l'Ascensió del Senyor, i ha elevat 
una pregària "perquè la comunicació, en totes les seves formes, sigui efectivament 
constructiva i al servei de la veritat". Ha comentat un dels lemes, la frase d'Isaïes «No 
tinguis por, que jo sóc amb tu» (Is 43,5), per assegurar que "els mitjans de comunicació 
social ofereixen la possibilitat de compartir i difondre immediatament notícies de manera 
capil·lar, uns fets que poden ser bons o dolents, vertaders o falsos". Finalment ha mostrat 
la seva confiança "que la comunicació, en totes les seves formes, sigui efectivament 
constructiva al servei de la vida, rebutjant els prejudicis, i difongui esperança en el nostre 
temps". 
 
Entre les salutacions adreçades als diversos grups de pelegrins i romans, a les famílies 
i als grups religiosos, Francesc ha destacat la celebració dels 150 anys de fundació dels 
missioners combonians.  
 

El Papa recorda els coptes morts a Egipte com a "valents màrtirs" 
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P. Mathew Vattamattam cmf 

Superior General dels Missioners Claretians 

 
Conferència pronunciada a la Sala Pere Casaldàliga de la Llibreria Claret de 
Barcelona. Dimecres, 17 de maig del 2017 
Organitzada per la Fundació Claret amb la col·laboració de l’URC. 
 

1. Introducción: 
 
Como misionero procedente del 
Oriente que soy, yo observo y 
escucho los grandes cambios 
que tienen lugar en el mundo de 
hoy, y contemplo su impacto en 
mi persona y en mi ministerio. La 
mayoría de estos cambios 
comienzan por ser una 
búsqueda o una exploración del 
hemisferio norte y oeste del 
globo y tienen como la osadía de 
cuestionar lo sagrado y lo 

profano en busca de lo que es. Los cambios son un fenómeno global que afectan al 
mundo y que crean nuestra "cultura global compartida". 
 
¿Qué es el "mundo de hoy" que veo ante mí y en el que tengo una participación y una 
misión como misionero claretiano? 
 
Me resulta muy difícil definir el "mundo de hoy" en el contexto de la sobrecarga de 
información que recibe mi pequeño cerebro, y que procesa todo ello con dificultad, como 
para alcanzar a conocer todo el sentido de lo que está pasando. Tenemos la suerte de 
tener mucha información y entretenimiento en un solo "clic" a través de google, de la 
navegación informática, del youtoubing, y así sucesivamente. Observo a la gente pegada 
a sus teléfonos móviles en los metros, las calles, los hogares, como viviendo y 
celebrando su vida en ese nuevo continente paralelo que son las redes sociales. 
 
El mundo que miramos a través de la mini-pantalla es asombroso y aterrador al mismo 
tiempo. La posibilidad increíble de conectarse entre sí a nivel global mediante el 
intercambio instantáneo de información, experiencias y recursos, nos constituye una 
familia humana en la tierra. Simultáneamente la gente también hace el contacto concreto 
con otros lugares y culturas a través del creciente turismo y de una tendencia acelerada 
de la inmigración. Las mismas oportunidades también agravan las tensiones y conflictos 
ideológicos y culturales en el mundo y la cuestión de la seguridad se ha convertido en la 
máxima prioridad en la mayoría de los países. Los seres humanos parecen estar más 
cerca y más lejos al mismo tiempo entre sí ahora más que nunca. La gente ve las 
emocionantes y espantosas imágenes de escenas reales de lo que pasa en el mundo 
con una sensación de apatía e impotencia. La cuestión de la religión es también muy 

"La tarea de los misioneros en el mundo de hoy.  
¿Qué nos pide el Espíritu?" 
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viva en la escena mundial en diferentes versiones que van desde el extremismo a la 
indiferencia y el ateísmo.  
 

2. Las Crisis y oportunidades que estamos cruzando en el Mundo hoy 
 

También advierto nuestros tiempos como lleno de muchas crisis en diferentes frentes. 
Por así decirlo, como los dolores de parto de una era emergente de un nuevo nivel de 
conciencia. Las diversas crisis indican que la forma en la que vivimos nuestra 
coexistencia social y compartimos los recursos de nuestro planeta no puede continuar 
así por mucho tiempo. Hay una necesidad de cambio. Destaco algunos aspectos a este 
respecto: 

 
Crisis en la política. La democracia como modelo político ideal de gobierno parece que 
hoy no es igualmente defendible. El escenario electoral sorprendente en EE.UU, 
Filipinas, Francia y los partidos populares emergentes -con puntos de vista extremos- 
son síntomas de una crisis política. Se contempla por un lado una Organización de las 
Naciones Unidas indefensa para manejar eficazmente los conflictos internacionales y, 
por otro lado, el resultado de la unión entre una economía construida sobre la producción 
y el comercio de armas, y los gobiernos comprometidos en conversaciones de paz, 
hacen que el mundo todavía recurra a modelos primitivos de resolución de conflictos. 
Armamento sofisticado. La primavera árabe de Oriente Medio se ha convertido en un 
volcán en erupción que todavía humea y consume vidas inocentes. 
 
Crisis en la economía. La crisis económica y muchos escándalos económicos, así como 
la creciente brecha entre los ricos y los pobres, hablan de la necesidad de trascender 
tanto al capitalismo como al socialismo hacia un modo más justo y equitativo, más allá 
de la mera codicia, de producir y compartir riqueza para satisfacer las necesidades 
humanas. 
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Crisis en la religión. La cuestión religiosa está directa o indirectamente viva en nuestros 
tiempos. La Iglesia Católica ha pasado por la crisis de credibilidad que ha supuesto, por 
ejemplo, el abismo entre la predicación y la práctica en el caso de abusos sexuales del 
clero y su encubrimiento. El Islam atraviesa una crisis en relacionar su fe con la razón y 
en colocar sus cimientos -el hombre y el libro- ante la mirada de la investigación científica 
válida. Vemos ésta, su inquietud, en el mundo musulmán. 
 
Crisis social. La masiva inmigración y las situaciones de refugiados causan un 
desplazamiento sin precedentes de pueblos, radicalismo islámico en el oeste, tráfico de 
seres humanos sin escrúpulos, y no pocos asuntos de justicia y paz en muchos países. 
Pienso, por ejemplo, en el ritmo de alcanzar los objetivos previstos de desarrollo del 
milenio en el 2030. 
 
Crisis en la moralidad. La "tiranía del relativismo" (Papa Benedicto), que absolutiza los 
intereses de individuos o grupos, cuestiona la posibilidad misma de principios universales 
de moralidad. Hoy afectan las cuestiones del aborto, los crímenes de guerra, los 
derechos y la dignidad de las personas con diferentes orientaciones sexuales, la ética 
sexual, la misericordia, etc. 
 
Crisis ecológica. La producción y los patrones de consumo de nosotros, los seres 
humanos, está convirtiendo el planeta tierra en una cesta de desechos en detrimento de 
la salud del planeta y todos los que vivimos en él. El calentamiento global y el 
desequilibrio ecológico son preocupaciones serias a día de hoy. 
 
En medio de estas crisis, parece haber algo hermoso emergiendo para la humanidad. 
Yo percibo lo siguiente: 
 
1) Un creciente sentimiento de unidad 

y solidaridad y un no menos 
creciente sentido de responsabilidad 
por el futuro de la humanidad y el 
destino del planeta. La idea de que 
todo existe como una red perfecta de 
ser está ganando terreno. Hay 
convergencia y complementariedad a 
un nivel profundo entre las diversas 
tradiciones en el flujo de la humanidad 
hacia su destino.  
 

2) La conciencia emergente es capaz de integrar las diversidades dentro de una 
unidad. Las diferencias no son una amenaza. Todo está en el lugar correcto como 
una pequeña tesela en una obra de mosaico. Hay lugar para todo dentro del todo 
unificado:  

 

 la sabiduría del pasado, la novedad del presente, y la esperanza del futuro; 

 lo divino y lo mundano, la razón y la fe, lo terrenal y lo trascendente, lo interior y 
lo exterior, lo oriental y lo occidental, son dimensiones válidas del todo único;  

 la diversidad de disciplinas, religiones y culturas conviven entre sí, se purifican 
recíprocamente unas a la luz de las otras, y aclaran su identidad y su papel en el 
conjunto. 
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3) La belleza de la unidad se descubre en el conjunto que señala el camino de la 
armonía y la paz de la toda realidad.  
 

 El conjunto es más que recolección de las partes. Por lo tanto, la percepción del 
todo hace que la relación entre las partes sea clara.  

 La primera persona "yo" y "tú" pueden relacionarse maravillosamente dentro del 
ámbito y sentido del "nosotros". Sin el "nosotros", los seres humanos tienden a 
exagerar el "yo" o "tú", lo que lleva a la dominación o subyugación.  

 Verdad, justicia y caridad. La verdad, la bondad y la belleza son los "tres" 
integrantes de la totalidad.  

 La tríada de Fe, Esperanza y Amor son necesarias de cara a una espiritualidad y 
una experiencia de fe sólidas.  

 El Yo, el Otro y Dios: la unidad de la existencia.  

 Mente, emoción y voluntad. Cabeza, corazón y manos son necesarias para una 
existencia humana integrada. 

 Pasión, muerte y resurrección son necesarias en una vida cristiana holística. 

 
El tercer elemento ayuda a superar los peligros del dualismo que divide la realidad en 
uno o dos, bueno y malo, amigo y enemigo, Dios y diablo, blanco y negro, santos y 
pecadores, etc. El tercer elemento ayuda a poder conectar y unificar la realidad humana 
de cara a percibir el todo. Las religiones también tienen que convertirse y superar la 
comprensión dualista de Dios y la realidad para apreciar el misterio trinitario que subyace 
a la red relacional de todo ser. El cristianismo no es religión monoteísta en su sentido 
literal, sino que es una religión trinitaria. Las religiones monoteístas son necesariamente 
violentas hasta que maduran y desarrollan dimensiones místicas. 
 
La vida cristiana está caminando, fundamentalmente, en el Espíritu de Cristo que guía a 
la Iglesia y conduce la historia de los seres humanos de manera sorprendente -más allá 
de la razón humana y de los cálculos-. El Espíritu obra en medio de los fallos humanos 
y pecados que incluso llegan a convertirse en los canales de la gracia y el crecimiento. 
Uno puede percibir la inminente presencia del Espíritu en la Iglesia y en el mundo, en las 
reformas, revoluciones y muchos acontecimientos dramáticos en el curso de la historia, 
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más allá también de las expectativas previas. La "infalibilidad del Espíritu Santo" -que 
opera más allá de parámetros humanos- es la fuente de nuestra esperanza en medio de 
momentos históricos difíciles y trágicos. La sabiduría secreta y oculta de Dios -que 
sobrepasa la sabiduría de este mundo y de los príncipes de este siglo- que ningún ojo 
vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre conoció, se desarrolla a través de la acción 
del Espíritu en la historia humana (cf. . 1 Cor 10-13). Nosotros no somos movidos por el 
impulso del Espíritu de Dios cuando absolutizamos un trozo de la historia y predecimos 
una muerte inminente. Más bien tenemos el reto de convertirnos en aliados o socios del 
Espíritu para crear la historia y recrear un mundo fragmentado. 
 

3. Religiones en el mundo postmoderno 
 

La nuestra es la era de la cultura posmoderna que representa una conciencia que hace 
que todas las afirmaciones de la verdad sean relativas. Está abierta a la comprensión 
plural de las cosas y enfatiza la construcción social de la realidad. Nada es absoluto y 
vemos las cosas dependiendo de nuestro marco de referencia. La postmodernidad nos 
lleva a evitar la identidad fija y a mantener las opciones abiertas. Los compromisos a 
largo plazo y los proyectos de por vida no son bienvenidos. Como las reglas del juego 
están cambiando constantemente, el retraso de la gratificación y la espera no tienen 
sentido. La gente se siente cómoda en aquellos lugares en los que uno puede entrar y 
salir a voluntad, tales como pasear en los parques, en los centros comerciales, en los 
lugares turísticos y en las salas de juego. Las personas de la cultura posmoderna 
prefieren la convivencia al matrimonio, y los servicios voluntarios a los compromisos a 
largo plazo. Los niños son más un obstáculo para el progreso profesional que una 
bendición para la familia. Recientemente, por ejemplo, la opinión mediática prestó 
atención a aquellas mujeres sin hijos y fue un tema polémico en el Sunday Times. Hay 
más. (Merkel de Alemania, Macron de Francia, Theresa May de Inglaterra, Gentiloni de 
Italia, Mark Rutte de Holanda, Stefan de Suecia, Xavier Bettel de Luxumberg, Nicola 
Sturgeon de Escocia). 
 
Las interpretaciones posmodernas de la religión reconocen y valoran una multiplicidad 
de diversas interpretaciones de la verdad, del ser y de las maneras de ver e interpretar. 
La verdad religiosa se considera altamente subjetiva, individual y personal. Se minimiza 
el papel de las instituciones religiosas y de las religiones en general que se ocupan de 
las realidades universales y afirmaciones absolutas. Algunos ven la religión como una 
etapa necesaria de la sociedad humana pero que debe ser superada para liberar al 
hombre. Hay muchos enfoques eclécticos y sincréticos para expresar lo mejor de todas 
las religiones de cara a encajar en la búsqueda posmoderna de la verdad.  
 



  
 
 
 
 

    10 | 36 

 
 
 

4. ¿Cómo nos situamos hoy en el mundo como misioneros claretianos? 
 
Ahora quiero llegar al punto principal de mi reflexión. En primer lugar soy consciente de 
los cambios demográficos en nuestros Organismos Claretianos establecidos, donde la 
edad media de los Misioneros Claretianos está aumentando y estamos obligados a cerrar 
misiones y a fusionar muchos Organismos. Sé que todo esto puede engendrar 
pesimismo, desamparo y desesperanza si no hacemos una discernida lectura desde la 
fe de la realidad dentro del gran cuadro de nuestra Congregación y nuestra Iglesia. 
 
La vida misionera es una danza, no una matemática: los caminos de Dios no son los 
caminos de los hombres. Lo mejor emerge de lo peor de las condiciones humanas. 
Tenemos que mirar la realidad principalmente a través de la lente del Evangelio. La Biblia 
está llena de eventos donde Dios conduce a su pueblo a través del desierto, levanta a 
un pueblo desde una mujer estéril, hace que el niño David gane a un Goliat y que un 
puñado analfabeto de hombres desarmados cambian la faz de la tierra predicando a 
Cristo Crucificado y Resucitado. La pequeñez, la fragilidad, las persecuciones y el 
martirio son la fuerza del Evangelio. La vida religiosa es un baile con Dios, sin contar las 
ganancias y las pérdidas para determinar el éxito. 
La Iglesia triunfante ha recibido a menudo un golpe en su espalda que le ha llevado 
desde el pedestal de la importancia hasta el estadio de la vulnerabilidad de los seres 
humanos y del testimonio del misterio de la encarnación. Cuanto más humanos son los 
misioneros más irradian la belleza de lo divino. Hoy los profetas de la condenación 
pueden predecir la irrelevancia de la vida consagrada y su eventual desaparición, 
especialmente en el opulento oeste. Sólo el tiempo lo demostrará. 
 
Sin embargo, mirando a través de los ojos de 
la fe, yo encuentro el papel de la Vida 
Consagrada aún más claro y centrado sin 
perderse en la misión de fijar los males sociales 
como su tarea principal. Yo destaco a 
continuación cuatro de estos papeles: 
 

1) Memoria viviente de la vida y misión 
de Jesús.  
 

Para comprender nuestro papel en la sociedad 
me pregunto cuál fue el papel de los discípulos 
de Jesús en su tiempo con el propio Jesús y 
después en la Iglesia. Yo lo resumo en un 
“estar con Él” y en un ser enviado a proclamar 
el Reino (Marcos 3:13). Por un lado, los 
discípulos crecieron en su intimidad con el 
Señor y ahí encontraron el significado y la alegría de ser sus discípulos. Su presencia en 
la sociedad debía ser la memoria viva de la vida y misión de Jesús. La vida de Jesús 
respondió a alguna sed de los seres humanos que el mundo no podía dar. Creo que 
nuestra tarea más importante es estar presente y presentar a Jesús como la verdadera 
fuente de amor y de vida que llena este vacío. Madre Teresa solía hablar de la pobreza 
espiritual y del vacío en la gente del opulento oeste. El misionero está llamado a caminar 
con sus hermanos y hermanas en el encuentro y la vivencia del "ya" del Reino de Dios y 
esperar humildemente el "todavía no" a realizarse en el transcurso del tiempo.  
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2) Testigos de la alegría aquí y ahora que trasciende el mundo 
 

El don que podemos dar al mundo es el testimonio del "ya sí y todavía no" de la plenitud 
de la alegría del Evangelio. Jesús mismo lo prometió en Jn 15. Los relatos del 
acontecimiento pascual en los Evangelios y Hechos de los Apóstoles hablan de alegría. 
Los consejos evangélicos son la puerta al espacio de la libertad interior y de la alegría. 
Ellos contradicen los simples intentos seculares de exprimir la alegría solamente a partir 
de los placeres sensuales, de la acumulación de riqueza, y del poder inflado del ego. La 
alegría es la fragancia del alma humana. (Por ejemplo, los ojos de la Madre Teresa y los 
de Aisharya Rai). Nosotros religiosos perdemos nuestra misión en el mundo cuando nos 
perdemos en el activismo.  
 

3) Testigos de Fraternidad que trasciende los pequeños círculos de identidad  
 

La comunidad misionera es ante todo un testimonio del amor de Dios por los seres 
humanos. Si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos. No podemos tener paz en 
el mundo hasta que se reconozca la dignidad de cada persona humana. La 
multiculturalidad es una forma normal de existencia social en el mundo global de hoy. El 
mundo también crea guetos, prejuicios y tensiones sociales que claman por una 
necesaria integración y una deseada inclusión sin fusión. La fraternidad de las 
comunidades interculturales es un testigo vivo de la unidad en la diversidad. 

 
4) Presencia profética  

 
Hoy en día la Vida Consagrada es un signo profético 
contrario a la cultura en nuestros tiempos. Los 
Consejos Evangélicos no son atractivos en una 
sociedad altamente sexualizada que devalúa la 
castidad, desprecia la pobreza y considera que la 
obediencia es infantil. El retrato de una persona 
exitosa es una figura auto-realizada, financieramente 
sana y sexualmente atractiva, pero ciertamente no 
una que refleje las bienaventuranzas del Evangelio. 
Pero cuando una persona célibe que no posee nada 
propio y no planea su vida por su cuenta irradia 
alegría y paz, puede señalar el vacío detrás de los 
antojos del corazón humano.  
 
Hay mucho que un misionero puede ofrecer a la 
sociedad de hoy. Yo entiendo que hoy no es una 
primavera para la Vida Consagrada. Necesitamos situar el presente dentro de la amplitud 
de la historia para dar sentido a lo que está sucediendo. No estoy particularmente 
preocupado por la disminución del número o el cierre de algunas misiones. Yo estaré 
preocupado si el fuego del carisma se extingue en el corazón de mis hermanos, de 
nosotros. San Antonio María Claret vivió durante un tiempo más desafiante pero su 
corazón ardió con el amor de Dios. Los mártires claretianos sufrieron un tiempo muy 
difícil para la fe católica durante la guerra civil española pero estaban inflamados por el 
amor de Dios.  
 
No es posible el retorno a los mismos viejos hábitos religiosos y patrones de pensamiento 
que eran típicos de otros tiempos. El gran desafío hoy es vivir con una actitud de los 
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"anawim" de la Biblia, es decir, del pequeño rebaño débil, frágil, pequeño… pero vivo en 
el interior. Por lo tanto, no es una actuación, sino el testimonio gozoso lo que nos hace 
auténticos misioneros. 

Creo que la llamada del Papa Francisco a proclamar la Alegría del Evangelio señala la 
forma en la que hoy necesitamos ir a la misión. "Este camino tiene un nombre y un rostro: 
el rostro de Jesucristo. Él nos enseña a ser santos. En el Evangelio nos muestra el 
camino, el camino de las Bienaventuranzas (Mt 5, 1-12). Esta es la vida de los santos, 
personas que por amor de Dios no le impusieron condiciones durante su vida" (Papa 
Francisco, Ángelus 1 de noviembre de 2013). 
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El meu article... 
 

Els fets s’han vist desbordats. 
S’ha generat una gran polèmica al 
voltant d’un text del bisbe de Solsona 
contingut en una glossa dominical. Els 
mitjans de comunicació se n’han fet 
ressò i han incrementat la potència de 
l’allau. Quan vaig sentir per primera 
vegada la notícia a la ràdio, vaig posar 
en marxa el meu comportament 
habitual en aquests casos: suspendre 
la meva valoració fins que no el 

pogués llegir personalment. Fer-ho d’una altra manera implicaria convertir-me en una 
corretja de tranmissió d’alguna cosa que desconec i que podria ser falsa. Tres 
consideracions. 

 
Primera, anar a les fonts de la notícia. No sempre és possible, però en aquest cas 

és molt fàcil. N’hi ha prou d’anar a internet per poder llegir el full diocesà del bisbat de 
Solsona núm. 3.681, any 71, corresponent al 21 de maig del 2017. En aquesta glossa, 
el bisbe Novell inicia el comentari del capítol V de l’exhortació apostòlica 
postsinodal Amoris laetitia del papa Francesc. Cal llegir-la sencera per situar els 
fragments. El text de la polèmica comprèn 42 paraules: «Jo em pregunto si el fenomen 
creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents no serà deguda a 
que “en la cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, 
esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria qüestionada?”» La frase posada entre cometes 
correspon a Amoris laetitia, núm. 176. Ni utilitza la paraula homosexualitat ni formula una 
afirmació. La seva frase és una interrogativa indirecta, que es reforça amb un signe 
d’interrogació. No és el mateix una pregunta que una declaració. Molts mitjans han obviat 
que es tractava d’una pregunta. 

 
Segona, condemnar les preguntes consolida la intransigència. No crec que sigui 

beneficiós sancionar les preguntes, però sí que resulta interessant i il·lustratiu conèixer 
les respostes que se’ls donen en qualsevol dels sentits. Cada vegada hi ha més temes 
tabú en la societat. Hem lluitat contra els tabús del passat i en comptes d’obrir espais de 
llibertat construïm noves llistes de temes prohibits. En la glossa no hi ha insult sinó 
reflexió, que uns compartiran i altres no. Només dubtar del que és «políticament 
correcte» genera bloqueig i persecució per determinats col·lectius. Sempre hi ha 
guardians de l’ortodòxia, en els camps més variats de l’activitat humana. Molts, en aquest 
nou estat de coses, es refugien en el silenci per evitar-se complicacions. 

 
Tercera, el cabal emocional i la voràgine mediàtica. Quan abandonem l’àmbit de 

la raó i entrem de ple en el terreny emocional, el diàleg resulta gairebé impossible. 
Substituïm la paraula pel sentiment i per la testosterona. La hipersensibilitat converteix 
el mínim detall en una bomba incendiària. Michel Lacroix fa un diagnòstic precís al seu 
llibre El culto a la emoción: «No hi ha cap sector de la vida col·lectiva contemporània que 
no estigui contagiat pel signe de l’emoció.» «La manipulació així resulta més fàcil i es 
converteix en un caldo de cultiu magnífic per a la postveritat. N’hi ha prou de recordar 
que l’opinió pública té raó quan la tenen els que la fabriquen.» 

 
Lluís Serra Llansana 

La pregunta del bisbe Novell 
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Jordi Llisterri i Boix. Dll, 29/05/2017 

- Amor que esdevé fecund. Glossa Xavier Novell. 21 de maig de 2017 
 
Ja em perdonaran el títol però no és el cas. A mi em va confirmar mossèn Vidal Aunós, 
el qui anys després va acollir la tancada d'immigrants a la parròquia de Sant Maria del 
Pi. I em va confirmar a  la parròquia de Sant Medir, on es va fundar Comissions Obreres 
clandestinament durant el franquisme. Però resulta que des d'aquest diumenge hi ha uns 
quants joves de Tàrrega que sí que poden dir, "a mi em va confirmar el bisbe Xavier 
Novell". 
També poden dir que en un dia significatiu per la seva vida -avui els joves que es 
confirmen ja saben molt bé el que volen- es van trobar gent cridant a la porta i 
envoltats de periodistes. I encara més, que van haver de venir els Mossos d'Esquadra 
per escortar al bisbe que els havia confirmat perquè pogués sortir del temple amb 
seguretat.  Mai una confirmació, excepte en països en situació de fractura social, havia 
estat tan accidentada. 
 
1. Sigui més carca, més progre o més imprudent, és molt greu que un bisbe hagi de sortir 
escortat d'una Església. Per les imatges no sembla que hi hagi cap risc imminent per la 
seva integritat física, però si els Mossos van valorar que calia ser escortat, per alguna 
cosa deu ser. Hem sentit moltes condemnes i comentaris a la carta del bisbe. Poques o 
cap per un fet greu que va contra la llibertat d'expressió i de moviment, i de retruc contra 

A mi em va confirmar el bisbe Novell 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/amor-que-esdeve-fecund-1.pdf
https://www.catalunyareligio.cat/ca/deu-anys-tancada-dimmigrants-santa-maria-del-pi
https://www.catalunyareligio.cat/ca/no-senten-historia-actual-sense-generositat
http://www.lavanguardia.com/vida/20170528/423013412547/obispo-solsona-xavier-novell-abucheado-escoltado-protesta-lgtbi.html
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la llibertat religiosa. No es defensa la llibertat sexual deixant en un segon pla altres 
llibertats. 
 
2. Amb totes les tonteries que cada dia es diuen als diaris sorprèn l'acarnissament contra 
una frase del Full Dominical de Solsona, una publicació de sagristia. Anem al que 
diu literalment el text. Veurem amb sorpresa que ni tan sols hi surt la paraula 
homosexual, ni cap de les seves derivades LGTBQ.... Novell cita literalment el 
papa Francesc quan diu que és bo que els infants tinguin la figura "d'una mare i d’un 
pare, ambdós necessaris per a la seva maduració íntegra i harmoniosa". I el bisbe de 
Solsona, afegint-hi collita pròpia, s'interroga sobre un tema que és competència dels 
entesos en psicologia. Sobre si l'absència de la figura del pare pot explicar "el fenomen 
creixent de la confusió en l’orientació sexual de força nois adolescents". Discutible i 
interpretable, però del que parla és de "confusió en l'orientació sexual". S'ho podria haver 
estalviat? També. Sobretot pensant en els pares catòlics, apostòlics i romans que tenen 
fills gais i que no han deixat mai de fer de pares. I els estimen igual,  
 
3. Justifica una idea discutible manifestacions (també en va patir una el bisbe de 
Lleida dimecres davant de casa seva), pintades a la catedral, declaracions de 
persona non grata, comunicats, rodes de premsa i continuar les demandes de rectificació 
passats tants dies? Calia? 
 
4. L'espiral que ha generat tot això no porta enlloc. No crec que el prologat silenci del 
bisbe Novell ajudi gaire. Però no crec que l'ajudi a canviar d'opinió la persecució del 
col·lectiu LGTB a tots els actes que presideixi des d'ara fins a la fi dels temps, ni acabar 
apedregant-lo com a la dona adultera. Tampoc té lògica que els alcaldes continuïn posant 
una frase del Full Dominical en el centre de l'agenda política. Ni a Solsona li convé 
trencar les relacions amb una institució que és de les que dona més projecció a la ciutat 
o demanar que traslladin la seu del bisbat a Vic. D'altra banda, si acaba surtint una foto 
a l'Osservatore Romano d'un bisbe escortat per la policia o d'unes de protestes a la 
processó de Corpus, no ajudarà gaire a presentar-se com un país civilitzat. Més confús 
serà encara si les protestes resulta que són contra el bisbe que públicament s'ha mostrat 
més sobiranista. Encara que una cosa no tingui res a veure amb l'altra recordeu que 
estem en l'era de la postveritat.  

 
 Calen gestos. Posar la polèmica en la seva 
justa mesura i no contribuir a atiar-la. Això 
es pot fer rebaixant el to de les protestes 
paral·lelament a unes paraules del bisbe 
Novell que ajudin a destensar la situació. 
Un espiral en aquest tema no farà més 
feliços als qui opten per la diversitat 
d'orientació sexual ni als qui han optat per 
rebre el sagrament de la confirmació. 
Encara que sigui contra un bisbe que no té 
la bona premsa dels capellans progres com 
el que em va confirmar. Una tempesta en 

una got d'aigua que pot acabar ennuegant-nos a tots. I que ens podríem haver estalviat. 
Ara caldria reconduir-la amb serenitat.    
 
Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/blog/laeto-animo/mi-em-va-confirmar-bisbe-
novell-217523 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/amor-que-esdeve-fecund-1.pdf
https://twitter.com/Paulamaber/status/867653350040457216
http://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/23450/pintades/catedral/solsona/contra/bisbe/novell?rlc=p1
http://www.ajsolsona.cat/ca/noticies/comunicat-del-govern-per-una-solsona-lliure-dhomofobia-racisme-xenofobia-i-violencia-i-que-fomenti-la-convivencia
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Xavier Novell, bisbe de Solsona 
 
Full diocesà, núm.3.681 - Any 71 | 21 de maig del 2017 
 
Encetem el comentari i la invitació a llegir el capítol V de l’Amoris 
Laetitia. Aquest tracta de la fecunditat de l’amor i de tot allò necessari 
per a l’engendrament i l’educació dels fills, així com d’alguns elements 
importants de la vida familiar. Adonem-nos, en aquesta primera glossa, de la bellesa de 
l’obertura a la vida i de l’acolliment dels fills (AL 165-177).  
 
El Papa, bo i citant el seu sant predecessor, recorda que “l’amor sempre dóna vida. Per 
això, l’amor conjugal ‘no s’esgota dins de la parella [...]. Els cònjuges, alhora que es 
donen entre ells, donen més enllà de si mateixos la realitat del fill, reflex vivent del seu 
amor’” (AL 165). Tota parella, sigui quina sigui la circumstància de l’engendrament, 
s’adona que l’amor i els fills són realitats natural i intrínsecament unides. Els fills cercats, 
esperats i estimats, des de l’acte de la seva concepció, són una joia i una benedicció. 
Però també els que apareixen inesperadament arriben per a ser estimats.  
 
El Papa, bo i afirmant la bellesa de les famílies nombroses, recorda que tenir fills és una 
aventura que demana uns pares madurs. Això no ha de fer pensar que la procreació ha 
d’arribar tard en la vida esponsal: quan els esposos s’estimen s’alegren que el seu amor 
generós i senzill culmini amb la sorpresa joiosa d’un fill. Ells aprenen a estimar els fills 
quan creixen en les entranyes de la mare. La natura dóna nou mesos per fer aquest 
aprenentatge tan emocionant.  
 
El Sant Pare afirma que “tot infant té dret a rebre l’amor d’una mare i d’un pare, ambdós 
necessaris per a la seva maduració íntegra i harmoniosa” (AL 172). En un temps com el 
nostre, cal desvelar que és molt difícil el creixement seré i equilibrat si manquen uns 
pares que exerceixen la seva funció educadora des de la identitat maternal femenina i 
paternal masculina. És saludable i clarificant llegir el nú- mero 175 que conclou dient: “Hi 
ha rols i tasques flexibles, que s’adapten a les 
circumstàncies concretes de cada família, 
però la presència clara i ben definida de totes 
dues figures, femenina i masculina, crea 
l’àmbit més adient per a la maduració de 
l’infant”. Jo em pregunto si el fenomen 
creixent de la confusió en l’orientació sexual 
de força nois adolescents no serà deguda a 
que “en la cultura occidental, la figura del pare 
estaria simbòlicament absent, desviada, 
esvaïda. Fins i tot la virilitat semblaria 
qüestionada”?  
 
Recomano que tots els pares i mares, 
especialment aquells que espereu nous fills 
i/o n’esteu educant en la infantesa, llegiu amb 
atenció aquestes pàgines, les converseu i les 
useu per a millorar en la tasca més important 
de la vostra vida: ser pares. 

Amor que esdevé fecund (1) 
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Madrid, 31 de mayo de 2017 (IVICON).- Los pasados días 
20 y 21 de mayo, las Escolapias celebraron el 175 
aniversario de la fundación de su casa de Arenys de Mar 
(Barcelona). 

Esta localidad es el lugar natal de su fundadora, Santa Paula 
Montal. Durante los dos días se organizaron diversas 
actividades dirigidas a niños, familias, escolapias, 
profesores, colaboradores y autoridades municipales. 

El sábado por la tarde se organizaron juegos en familia, 
concursos de dibujo y fotografía, una mesa redonda con el 
tema “con ojos de mujer” y una visita nocturna al “museo de 
las puntas” con concierto de habaneras. 

El domingo por la mañana se celebró una eucaristía 
solemne, una ruta sobre los lugares propios de la fundadora 
Santa Paula Montal, en Arenys de Mar y un baile de 
sardanas, en la casa de las Escolapias. 

 

Programa Actes celebrats: 
 
Dissabte,  20 de Maig . Tarda (de 17h a 20.30h) 
• Juguem junts!: jocs compartits en família (17h a 20h)  
• Obsequi de participació al grup-familia 
• Xocolatada Escolàpia (18h a 19h) 
• Concursos: dibuix al natural i fotografia. Tema: "La casa de las Escolàpies".  Tres premis 
per concurs. Premi: estància familiar de cap de setmana a la Casa de les    Escolàpies. 
• Exposició commemorativa.  
• Documentals:  
Testimonis de vida (horari de passes: 18h, 18.30h. i 19h)  
Presència actual de la missió escolàpia (projecció ininterrompuda) 
• Taula rodona: "Amb ulls de dona" (19.30h a 20.30h) 
• Visita nocturna: Museu de les "puntes", acompanyada de cantada d’ havaneres. 
(Horaris de grups a les 22h i a les 23h)   
 
Diumenge, 21 de Maig. Matí (de 10h a 13.30h) 
• Eucaristia solemne a la Parròquia d’ Arenys de Mar (10h)  
• Visita guiada dins la localitat als llocs relacionats amb la vida de  M. Paula. (11.30h a 
12.30h) 
• Concert de Sardanes a la Casa de les Escolàpies (12.00h a 13.30h) 
• Dinar: convidats i Escolàpies (13.30h)  
 
Durant tot el cap de setmana hi haurà: 
• Venda solidària d’ artesania per a les missions Escolàpies 
• Obsequi de llibres relacionats amb la figura de Santa Paula Montal i la seva obra. 
 
“Paula Montal va sentir la necesitat de dedicar-se totalment a l’educació integral 
de la joventut, sobretot per promocionar la dignitat de la dona” 
Joan Pau II 

Les escolàpies d’Arenys de Mar celebren el sue 175è aniversari 

https://escolapiescatalunya.org/web/
https://escolapiescatalunya.org/web/oferta-educativa/
https://escolapiescatalunya.org/web/oferta-educativa/
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Santa Mare Paula Montal, nomenada filla predilecta de la vila  
 
Revisant arxius: Informació publicada el 4 d'octubre de 2004 
 

L'Ajuntament d'Arenys de Mar nomenarà el 
pròxim dissabte 9 d'octubre Santa Mare Paula 
Montal i Fornés filla predilecta de la nostra vila. 
L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia, en el decurs 
d'un ple extraordinari, que se celebrarà a la sala 
d'actes de l'Ajuntament. Per donar cabuda a tots 
els assistents que es preveu que s'apleguin a 
l'acte de nomenament, entre membres de la 
família Montal-Fornés, religioses de Filles de 
Maria de les Escoles Pies, de la comunitat 
religiosa arenyenca, del consell pastoral i 
d'entitats culturals, cíviques i socials de la vila, el 
consistori ha previst la col·locació d'equips 
audiovisuals a dues sales de la casa de la vila, 
en què es podrà seguir l'acte en directe. 
 
El nomenament de Santa Mare Paula Montal i 
Fornés (Arenys de Mar, 1799-Olesa de 
Montserrat, 1889) com a filla predilecta 
coincideix amb el 175è aniversari de la fundació 
del primer col·legi de les Escolàpies, de qui 
aquesta arenyenca universal en va ser la 

fundadora, i recull la petició que des de fa temps havien fet arribar nombrosos arenyencs. 
En aquesta petició hi ha treballat una comissió especial que ha valorat els mèrits i honors 
de Santa Mare Paula Montal, que va ser canonitzada el 25 de novembre de 2001. En la 
comissió, presidida pel regidor Zenon Tomàs, hi han participat el rector de la parròquia, 
Mossèn Martí Amagat; la Mare escolàpia Rosa Costa-Jussà; el president del consell 
pastoral, Ramon Garriga; un representant de cada grup municipal i l'arxiver municipal, 
Hug Palou. 
El nomenament institucional es completarà a la tarda amb una celebració litúrgica que 
se celebrarà a les 7 de la tarda a l'església parroquial de Santa Maria d'Arenys de Mar. 
La celebració es tancarà amb un petit castell de focs des del campanar de l'església. 
Amb motiu del nomenament de Santa Mare Paula Montal com a filla predilecta de la vila, 
l'Ajuntament editarà un breu recull històric de la vida i obra de l'arenyenca. 

Vida de Santa Mare Paula Montal 

L'Església catòlica va beatificar Paula Montal el 18 d'abril de 1993. El miracle que se li 
va atribuir va ser salvar de la mort una religiosa escolàpia brasilera. Els fets van passar 
l'any 1965. La canonització va arribar el 25 de novembre de 2001 -a la foto, de Vilaweb 
Arenys, part del grup d'arenyencs que va assistir a la canonització-. Mare Paula Montal 
es va convertir en la primera santa de la diòcesi de Girona. El miracle que ho va fer 
realitat va passar fa vuit anys a Colòmbia, quan una nena de 6 anys que va haver d'anar 
en cadira de rodes arran d'un impacte de bala va tornar a caminar. 

http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=13818
javascript:
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Santa Paula Montal i Fornés va néixer l'11 d'octubre de 1799 al número 42 del carrer de 
la Perera, actualment carrer Bisbe Català. El seu pare era corder i va morir quan ella 
tenia tot just nou anys. Des dels deu anys, al costat de la seva mare, va haver de guanyar-
se la vida fent de puntaire, una feina plena de creativitat i de bon gust que exigia moltes 
hores davant del coixí. Entretant, la seva mare la va educar en les qualitats humanes i 
en la vida cristiana. Paula Montal va sentir la preocupació per les nenes que no tenien 
una bona formació i que fàcilment eren víctimes d'explotacions de tota mena. 

El 1829, amb Agnès Busquets i una 
altra companya, va obrir una escola 
per a noies a Figueres i després a 
Arenys de Mar, la seva vila natal. A 
aquestes primeres escoles van 
seguir les fundacions de Sabadell, 
Igualada, El Vendrell, El Masnou i 
Olesa de Montserrat, on Paula 
Montal va morir el 1889. Per a més 
informació, podeu consultar el 
treball elaborat per Arenys.org amb 
motiu de la canonització de la santa 
arenyenca, que va realitzar un 
especial informatiu que recull 
imatges de la canonització a Roma, 
així com interessants articles de la vida i obra de Mare Paula Montal. 
 
 

 

http://www.arenys.org/marepaula
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Per una xarxa eclesial de mitjans de comunicació catalans 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/xarxa-eclesial-mitjans-comunicacio-catalans 

(Jordi Llisterri-CR-29/05/2017) "L'Abadia de Montserrat, Catalunya Religió, l'Editorial 
Claret, Animaset, Ràdio Estel, Catalunya Cristiana... no ho podríem federar tot això?". 
Aquesta és la proposta que es va llançar aquest cap de setmana en el XIX Simposi de 
la Fundació Claret sobre cristianisme i mitjans de comunicació. El catedràtic i exdegà de 
la Facultat de Comunicació Blanquerna, Miquel Tresserras, va formular aquest repte 
per respondre a una mancança de l'Església catalana: "No tenim un sistema comunicatiu 
propi". 

Tresserras va insistir en la necessitat d'aprofitar millor els recursos de comunicació que 
ja té l'Església i que s'eviti l'actual dispersió de mitjans: "Només un sistema comunicatiu 
solvent pot donar a conèixer la vida real dels cristians a Catalunya". El que va definir com 
un "sistema nacional de comunicació de l'Església". Va reconèixer que ja "hi ha molts 
periodistes cristians treballant en aquest àmbit però estan desaprofitats". Alhora, "un 
sistema comunicatiu competent acostuma a donar periodistes competents". 

El catedràtic no va negar les dificultats perquè "els catalans som així" i, per 
exemples, "quan es van fer les primeres traduccions de la Bíblia en català van sortir tres 
versions diferents". Però tot i que els catalans "no som d'unir-nos, si que som de federar-
nos". També va demanar que en aquest procés es faci confiança en els professionals: 
"quan els capellans i els bisbes donen consells als periodistes, és com si jo donés 
consells a un  metge". 

Altres intervencions del Simposi que es va fer dissabte al matí a la Sala Pere Casaldàliga 
de la Llibreria Claret van avalar aquesta proposta. El president de la Fundació 
Claret, Màxim Muñoz, va remarcar en cloure el Simposi que una de les conclusions és 

Simposi de la Fundació Claret 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/esglesia-estrategia-mediatica
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que "les eines hi són, les experiències hi són; el que ens falta és la capacitat de posar en 
comú, de col·laborar". 

Necessita l’Església un canvi d’estratègia? 

El Simposi d'aquest any de la Fundació Claret d'aquest any va analitzar com els relats 
dels mitjans de comunicació creen una determinada opinió, que molt sovint es converteix 
en negativa sobre el cristianisme i l'Església. Amb el títol "El cristianisme en els relats 
mediàtics. Necessita l’Església un canvi d’estratègia?", la sessió va posar en diàleg 
representants del món eclesial i del periodisme religiós amb responsables i periodistes 
dels mitjans generalistes. 

En la presentació, el claretià Màxim Muñoz va remarcar que l'objectiu és "deixar de 
queixar-nos i passar ser més proactius" i per això "cal fer oportuna crítica però també 
l'autocrítica" 

La sessió, que va omplir la sala Pere Casaldàliga, tenia dues ponències principals, la de 
Miquel Tresserras, i la del periodista Rafael de Ribot. Una segona part incorporava la 
visió de tres periodistes de mitjans generalistes que tracten la temàtica religiosa en la 
seva tasca diària.   

Les notícies no contenen mai tota la veritat 

Miquel Tresserras, sense restar importància a la comunicació, va destacar que "la fe 
cristiana no es juga en els mèdia, es juga en la comunitat". Però alhora, "el cristianisme 
no pot ser pensat fora del nostre temps" i per tant sense tenir en compte els relats que 
generen els mitjans de comunicació. I no només a través de les notícies, sinó sobretot a 
través de les series o de la ficció: "No recordem una notícia d'ahir, però si que recordem 
una sèrie o una pel·lícula". 

Tresserras va senyalar "que tota narració és parcial; ningú no és neutre" i que les notícies 
no contenen mai tota la veritat: "En les notícies sobre abusos sexuals probablement no 
hi ha mentides, però no hi ha tota la veritat. Els capellans que han donat la vida per als 
altres, han de passar pel mateix sedàs?". Alhora, "la postveritat és un dels grans 

https://www.catalunyareligio.cat/sites/default/files/presentacio_simposi_2017._maxim_munoz.pdf
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desastres actuals" perquè trenca la confiança i l'honestedat que esperes dels qui emeten 
un relat. 

Finalment, Miquel Tresserras va convidar a que "l'Església pensi més en Jesucrist que 
en la pròpia institució" i que es compti amb els professionals de la comunicació aquest 
àmbit. 

Que l'Església parli més del que fa que del que pensa 

Rafael de Ribot va oferir la seva visió des d'una llarga experiència en els principals 
mitjans de comunicació de Catalunya com TV3, La Xarxa, Catalunya Ràdio o Rac1. Ribot 
va coincidir amb el perill que "el relat acabi relativitzant els fets". Però també va 
recordar  "que cap institució està satisfeta en com surt reflectida en els mitjans. I això és 
bo perquè sinó seriem agents de propaganda. El contracte el tenim amb l'audiència". 

El periodista va donar algunes de les claus en l'exercici de la comunicació que no sempre 
aplica l'Església: la resposta ràpida, la facilitat dels periodistes per accedir a les fonts 
d'informació, la transparència, la utilització d'un llenguatge comprensible o la necessitat 
d'avançar-se als temes. 

També va explicar que una manera de guanyar credibilitat i presència és que "l'Església 
parli més del que fa que del que pensa". Alhora, el poc coneixement del món eclesial i la 
manca de prejudicis sobre el fet religiós dels més joves, també és una oportunitat. 

Finalment, Rafael de Ribot va explicar que els mitjans estan cada vegada més pendents 
de la resposta de l'audiència, i que, per tant, "si els responsables dels mitjans de 
comunicació detectessin un interès es parlaria més de religió". I que també pot ser un 
bon testimoni que "l'Església quan hagi de comunicar ho faci de manera diferent, 
coherent amb els seus valors". 

L'escassa presència de la informació religiosa 

La segona part del Simposi va comptar amb una taula rodona amb tres periodistes de 
diversos mitjans, moderada pel periodista Jordi Roigé, director de l'agència de 
comunicació i consultoria especialitzada en l'àmbit religiós Animaset Mèdia i 
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Comunicació. Roigé va situar com a punt de partida l'escassa presència d'informació de 
temàtica religiosa en els mitjans amb les dades d'un estudi que situava la presència de 
la religió en la portada del diaris en un escàs 1% de tota la producció anual. 

Paco Niebla, cap de societat de l'Agència Efe a Catalunya, va reconèixer  les limitacions 
del periodisme actual i va lamentar "la politització, la mercantilització i la 
espectacularització" de la informació: "Sense telèfon mòbil fèiem periodisme més 
rigorós". Niebla va defensar que el públic també demana espiritualitat però que la història 
de l'Església al nostre país "pesa molt i ha fet molt mal". Alhora va reclamar a l'Església 
que disposi de portaveus qualificats. 

Pepa Masó, directora adjunta del diari El Punt Avui, va explicar com totes les grans 
corporacions i empreses tenen potents gabinets de comunicació que marquen els temes 
que apareixen als mitjans i que sovint fan prescindibles els intermediaris entre la institució 
i el públic. Alhora va destacar la bona premsa del papa Francesc com un potencial poc 
aprofitat: "Els joves que hi ha a la redacció són uns fans del Papa. El que cal fer és 
només  recordar que allò que diu Francesc ja s'està fent aquí". 

Llúcia Oliva, excorresponsal  i periodista a TVE i a TV3, va reivindicar el periodisme de 
carrer, que escolta a la gent. Arran de la seva experiència com a directora del documental 
"Santuaris de l'Antifranquisme" , es va preguntar perquè sovint es destaca només el 
paper de l'Església de suport al franquisme i, en canvi, "hagi passat desapercebuda 
l'Església compromesa amb les llibertats" o figures com el cardenal Vidal i Barraquer que 
va ser exiliat pel franquisme. Aquest relat, "en part no ha quedat per culpa dels mitjans 
de comunicació". 

XIX Simposi 

Des de fa 19 anys la Fundació Claret organitza cada any un Simposi per debatre sobre 
temes de frontera entre l'Església i la societat. Entre altres temes, els darrers simposis 
han tractat de religió i política, de l'aplicacio del Concili Tarraconense, del futur d'Europa, 
de l'aportació dels cristians durant la crisi econòmica, o de la credibilitat del cristianisme. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/no-volem-privilegis-pero-tampoc-quedar-tancats
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/20-anys-del-concili-tarraconense-resituen-en
https://www.catalunyareligio.cat/ca/europa-sinspira-en-cristianisme
https://www.catalunyareligio.cat/ca/aporta-cristianisme-davant-crisi-actual
https://www.catalunyareligio.cat/ca/villatoro-discurs-religios-sera-creible-si-se
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En la sessió d'aquest dissabte han van assistit, entre altres, el cardenal Lluís Martínez 
Sistach; el director general d'Afers Religiosos, Enric Vendrell; el president Joan Rigol; 
el provincial dels Missioners Claretians, Ricard Costa-Jussà; el delegat dels Jesuïtes a 
Catalunya, Llorenç Puig; el secretari general de l'Escola Cristiana, Enric Puig; i el 
director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets. 

 
Les ponències del Simposi es poden veure integrament en el canal de la Llibreria 
Claret: https://www.youtube.com/user/llibreriaclaret/videos 
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Maristes 
12.05.2017 

El pelegrinatge a Montserrat d’aquest any serà més 
especial que mai. Tota la família marista està 
convidada a pujar a la muntanya sagrada per 
celebrar el bicentenari marista. Un nou 
començament, amb un esdeveniment ben 
significatiu. 

Totes les comunitats educatives maristas a 
Catalunya organitzen el pelegrinatge i faciliten la 
participació d'alumnes, educadors, famílies i 
germans maristas. Tot això, impulsat per l'equip de 
pastoral, està vehiculat i organitzat des de la 
implicació dels moviments juvenils (Fajmacor i 
CMS), els equips de pastoral locals, obres socials i 
la col·laboració de les associacions de pares i mares 
de les escoles. 

L'esdeveniment demana una bona logística per 
donar suport i aliment als caminantes, preparar els allotjaments i l'acolliment al final de 
trajecte. A través de diferents itineraris adaptats a la dificultat i a les possibilitats dels 
caminants s'organitzen els trajectes. Les rutes són diverses, els pelegrins poden sortir 
des dels mateixos llocs de procedència (nivell difícil), però també s'estableixen punts de 
sortida prop del monestir: a Vacarisses, Fonts de Terrassa, Olesa o Monistrol (nivell fàcil). 
Finalment, al final del trajecte, es realitza la trobada en el Monestir de Montserrat per 
esmorzar junts, fer un acte conjunt i celebrar com a família marista l'Eucaristia. 

Com a maristes, continuem caminant amb Maria i amb Marcel·lí cap a un nou 
començament. 

Pelegrinatge a Montserrat 2017: Viu el somni! 

http://www.maristes.cat/noticies?field_ent_noti_tax_escola_tid_selective=133
http://www.maristes.cat/sites/default/files/styles/galeria_imatge_popup/public/content/nodes/noticia/image/2122/posterpelegrinatgemontserrat2017.png?itok=RfYLjgNa
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200 anys de vida marista a Montserrat: un pelegrinatge més festiu que 
mai 
Per Catalunya Religió. Dll, 22/05/2017 

 

(Maristes) Caminades quilomètriques des d'arreu de Catalunya amb destinació a 
Montserrat, camins tenyits de somriures, pujades en bicicleta, bufada d'espelmes, 
enlairament de globus i celebració eucarística. Així ha celebrat la família marista el 
bicentenari de l'Institut. 200 anys al costat de nens i joves, especialment dels més 
necessitats. El tradicional pelegrinatge de cada any a Montserrat dels Maristes, aquest 
any, doncs, ha estat carregat de significat. Més festiu i més multitudinari que mai. 
Grans i petits. Pelegrins des de Girona, Lleida, Barcelona, Malgrat de Mar, Igualada, 

Badalona, Mataró, 
Rubí... s'han aplegat a 
Montserrat des de poc 
abans de les 7 del matí, 
després d'hores de 
marxa. Eren alumnes de 
les escoles, educadors, 
famílies, germans 
maristes, nois i noies 
dels moviments juvenils, 
monitors... Junts i amb 
un mateix objectiu. En 
arribar a dalt, després 
d’hores de camí, els 

pelegrins han estat rebuts amb xocolata calenta. Altres han arribat directament en 
autocar per participar de l’eucaristia i viure la festa en comunitat. La basílica s'ha omplert 
de gom a gom per donar cabuda a tots els pelegrins i familiars, que han viscut una 
celebració plena de simbologia, i que ha entroncat amb les arrels maristes, a la petita 
població de La Valla, a França. 

http://www.maristes.cat/noticies/200-anys-de-vida-marista-montserrat-un-pelegrinatge-mes-festiu-que-mai
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L'Equip de Pastoral vehicula i organitza el pelegrinatge marista des de la implicació dels 
moviments juvenils (Fajmacor i CMS), els equips de pastoral locals, obres socials i la 
col·laboració de les associacions de pares i mares de les escoles. 
El pelegrinatge, que es fa cada any al mes de maig, evoca el sentit de fer camí plegats, 
com a Institució, durant un cap de setmana. Es tracta d’un acte que permet unir en un 
mateix moment, en una mateixa direcció i en el mateix espai, persones vinculades a 
totes les realitats maristes de Catalunya. Aquest any, amb un sentit especial, ja que es 
tracta d'un dels actes dels molts que s'estan celebrant a Catalunya i que es continuaran 
celebrant per commemorar el bicentenari de la Institució. 

Vegeu: https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-montserrat-200-anys 
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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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TV3 A LA CARTA 
 

entrevista a Rosaura Rodrigo, religiosa de 
les Germanetes de Jesús.  
 

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-
temps/germanetes-de-jesus/video/5668889/ 
 
 
 
 

 

150 ANYS DE LA RESTAURACIÓ DE L’ORDE HOSPITALARI  
 

150 años de la restauración de la Orden Hospitalaria en España a través de su 
archivo fotográfico 

 
Con motivo del 150º aniversario de la restauración de la Orden Hospitalaria en 

España, que coincide con la apertura del actual Hospital Maternoinfantil de 
Esplugues, ponemos en marcha una campaña a través de las redes sociales para 

divulgar el archivo fotográfico histórico de nuestros centros, edificios y, 
sobretodo, personas, que marcaron el ayer y hoy de nuestra Institución.   

 
La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios celebra este 2017 los 150 
años de la restauración de la 
congregación en España. Esta 
efeméride viene marcada por la 
apertura, de la mano del Hno. Benito 
Menni, del Asilo-Hospital de 
Barcelona, el primer hospital infantil 
del Estado.  
 
Aprovechando esta fecha señalada, 
hemos considerado interesante abrir las puertas de nuestro archivo fotográfico para 
divulgar y reconocer nuestro patrimonio histórico.    
 
Imágenes costumbristas del día a día en nuestros centros, inauguraciones, antiguas 
terapias para los pacientes pediátricos, acompañamiento y tratamiento a personas con 
problemas de salud mental… Imágenes que forman un interesante mosaico gráfico del 
pasado de nuestros centros y de nuestra Familia Hospitalaria.   
 
Desde hoy lunes 29 de mayo hasta domingo día 11, las redes sociales de nuestra 
Provincia serán el canal para hacer llegar este rico archivo fotográfico a todos los 
públicos. Nuestro objetivo es acercar a la sociedad en general no solamente nuestro 
legado patrimonial, sino reconocer la labor de Hermanos, profesionales y  voluntarios 
que han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables que 
llegan y han llegado a nuestros centros.  

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

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/germanetes-de-jesus/video/5668889/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/germanetes-de-jesus/video/5668889/
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LA NIT DE RÀDIO ESTEL I CATALUNYA CRISTIANA 
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MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

Vetlla de Pentecosta 
dissabte, 3 de juny de 2017 a les 19 

 
Cap a la pau interior 

Trobar la pau pel camí de la quietud del cor i de la ment 
siguis qui siguis i estiguis on estiguis, et proposem endinsar-te en el misteri 

del teu cor, silenciar la teva ment i descobrir la Font de l’amor i de la pau. 
10 de Juny 2017, de 10.15 a 20 h. 

Dirigit pper Mª Dolores Díaz de Miranda i equip. Comunitat de Sant Pere de 
les Puel·les. 

Matrícula: 36 €. Dinar: 12 €. 
Inscripció: www.culturabenedictines.es | Places limitades a 20 persones. 
  

Conferència 

«Detenció preventiva abusiva a l'Àfrica» 
amb Eugène Diatta, expresident d'ACAT Senegal 

i Emili Chalaux, president ACAT 
dilluns 12 de juny de 2017 a les 19.30 

organitzada per Acat i el Casal Loiola 
LLOC: Casal Loiola, Balmes, 138 

 
Recés d'estiu a la ciutat 

Que Déu em concedeixi parlar i pensar assenyadament 
resseguint el llibre de la Saviesa 

acompanya Conxa Adell i Cardellach 
del dilluns 28 d’agost al dissabte 2 de setembre de 2017 

 

ENZO BIANCHI A BARCELONA: BÍBLIA I ESPIRITUALITAT 

Per cloure el curs Claus de lectura de la Bíblia -organitzat 
durant nou anys- el 6 de juny tindrà lloc  una conferència a 
càrrec d'Enzo BIANCHI, fundador del Monestir de Bose (Itàlia). 
 
Dimarts 6 de juny de 2017 
De les 19:00h. fins a les 21:00h. 
Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna 
 
Entrada lliure prèvia inscripció 
 
Fundació Joan Maragall · Cristianisme i cultura 
C/ València 244, 2n · 08007 Barcelona 
Telèfon +34 93 488 08 88 · fjm@fundaciojoanmaragall.org 

http://www.culturabenedictines.es/
http://www.monasterodibose.it/fondatore/enzo-bianchi
mailto:fjm@fundaciojoanmaragall.org
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NOVA WEB DE L’OAR 

 
Amb l’objectiu d’acostar el coneixement de la diversitat religiosa a la ciutadania  
i, a la vegada, donar a conèixer l’oficina,  
us presentem la nova web de l’OAR  
(http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos).  
 
Després d’uns anys de gestació, presentem una web dinàmica, actualitzada i amb més 
continguts: el “Blog de l’OAR” (articles), “Notícies” i “Destacats”, calendari de festivitats 
religioses de l’any en curs, agenda de les activitats de les entitats religioses, 
documentació i recursos relacionats amb l’àmbit de la diversitat religiosa i de dret a la 
llibertat religiosa, l’enllaç a la guia d’entitats religioses i centres de culte de l’Ajuntament 
de Barcelona i diversos links a webs de referència.  
 
Recordar-vos que podeu enviar-nos les activitats extraordinàries i de caire puntual  
que tingueu programades  
i que es realitzin a la ciutat de Barcelona  
per poder-les penjar a l’apartat de l’agenda anteriorment esmentat.  
 
 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “MEMÒRIES” 

 

 
 
 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos/
http://ajuntament.barcelona.cat/oficina-afers-religiosos
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DICCIONARI DE LES RELIGIONS PER A NOIES I NOIS DE 10 A 14 
ANYS” 

 
El director general d’Afers Religiosos 
presenta el “Diccionari de les religions per a 
noies i nois de 10 a 14 anys”  
 
L’acte tindrà lloc el proper divendres, 2 de 
juny, a la seu de la Direcció General d’Afers 
Religiosos, a les 11.30 hores 
 
El director general d’Afers Religiosos, Enric 
Vendrell, presentarà el pròxim divendres, 2 de 
juny, el “Diccionari de les religions per a noies i 
nois de 10 a 14 anys”, que ha editat la Direcció 
General d’Afers Religiosos del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge. L’acte tindrà lloc a la seu de la 
Direcció General d’Afers Religiosos, a les 11.30 
hores. 
 

El llibre recull una descripció amb llenguatge entenedor dels principals conceptes 
relacionats amb les religions que tenen més presència a Catalunya, en funció de la 
incidència social, cultural i històrica. L’obra, escrita per Lourdes Monfort i Ricard Toledo, 
és una versió infantil del “Diccionari de religions”, editat l’any 2015 per la Direcció General 
d’Afers Religiosos, la Fundació Bancària “la Caixa”, el Termcat i l’Associació UNESCO 
per al Diàleg Interreligiós.  
 
També assistiran a l’acte de presentació del “Diccionari de les religions per a noies i nois 
de 10 a 14 anys” 
: 

 Francesc Torradeflot, director de l’Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós 

(AUDIR),  

 Lourdes Monfort, autora del Diccionari 

 Letícia Ruiz, il·lustradora del Diccionari 

 

 

 
 

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

ACTE: El director general d’Afers Religiosos presenta el “Diccionari de les 
religions per a noies i nois de 10 a 14 anys”  

DIA: Divendres, 2 de juny 
HORA: 11.30 hores 
LLOC: Seu de la Direcció General d’Afers Religiosos. Carrer de Rivadeneyra, 6. 

Barcelona 

 
Confirmació per correu electrònic a dgar.governació@gencat.cat indicant nom, 
cognoms i mitjà de comunicació. 
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Un reconeixement a tot el col·lectiu de les escoles cristianes de Catalunya  
 

El proppassat dijous es va fer oficial 
que la Fundació Escola Cristiana de 
Catalunya ha estat distingida amb el 
Premi Blanquerna Educació 2017. El 
proper 14 de juny, la Facultat de 
Psicologia, Ciències de l’Educació i de 

l’Esport Blanquerna acollirà l’acte del lliurament d’aquest premi, que atorga la Fundació 
Blanquerna.  
El premi reconeix la Fundació Escola Cristiana per la seva contribució en la millora 
continuada de l'educació de Catalunya en els darrers quaranta anys, el seu compromís i 
diàleg amb les escoles per assolir els reptes de l'educació a cada moment i la seva actitud 
de servei a les escoles cristianes, vetllant pel sentit d'una oferta educativa plural.  
Seran els dos secretaris generals que ha tingut la Fundació, el salesià Francesc Riu, i 
l’actual, el jesuïta Enric Puig, els encarregats de recollir el premi en un acte copresidit 
per l’arquebisbe de Barcelona, Mns. Joan Josep Omella, i el president de la Fundació 
Blanquerna, Salvador Pié.  
En les edicions anteriors van ser distingits amb el guardó dos pedagogs d’especial vàlua: 
l’escolapi Antoni Fullat i Xavier Melgarejo.  
La Fundació s’ha configurat a partir de la creació del Consell de l'Escola Cristiana de 
Catalunya l’any 1977, que va impulsar el cardenal Narcís Jubany. La institució ha 
afavorit la cooperació entre les diverses xarxes d’escoles cristianes de Catalunya, i en 
l’actualitat està formada per més de quatre centenars de centres que escolaritzen més 
de 255.000 alumnes al país.  
Des de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya volem fer extensiva la invitació a totes 
les escoles i les titularitats perquè hi assistiu. La invitació que us fem és més que una 
formalitat o un acte de cortesia.  
Perquè el reconeixement que ens han fet ho és de totes les escoles cristianes. De totes 
i cadascuna de les 402 escoles i les seves 180 institucions titulars, arrelades als pobles, 
barris i ciutats dels 124 municipis i 36 comarques de Catalunya on són ubicades, en 
alguns casos amb presència més que centenària; en d’altres, amb iniciatives més 
recents. I on des dels seus accents diferents i singulars fan propostes de servei, en cada 
cas amb valors propis i específics, sempre buscant la qualitat i obertes a la millora 
contínua, aportant una identitat cristiana a tota l’escola que vol viure segons 
l’ensenyament de Jesús, el Crist, i que queda recollida en el caràcter propi i en el projecte 
educatiu de l’escola.  
Perquè en aquests moments que, no ens enganyem, són d’una dificultat gens 
menyspreable pels diversos factors ja coneguts i a bastament comentats, l’Escola 
Cristiana de Catalunya ha mostrat que és volguda per la societat. Que centenars de 
milers de pares i mares, en fer l’opció de triar una escola que s’avingui amb les seves 
pròpies conviccions, han decidit venir a casa nostra. I això diu molt de la nostra 
professionalitat, del nostre convenciment i anhel posat al servei de l’educació, amb 
l’esperit d’obertura i acolliment, en especial pels més desvalguts i necessitats, i amb 
l’horitzó clar de construir bones i virtuoses persones.  
Per això la nostra joia de compartir aquest premi amb tots vosaltres i de voler sentir-nos 
acompanyats, plegats uns i altres, el proper dia 14. Podeu clicar a la imatge per accedir 
a la invitació. Aquest reconeixement és de tots i per a tots. Per molts anys! 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 643 | 29.05.2017 
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L'Opus Dei és una institució de l’Església catòlica que va ser fundada per Josepmaria 
Escrivà de Balaguer fa gairebé 90 anys. A Catalunya són uns 5.000 membres que 
busquen la santedat en la seva vida diària i que han impulsat diverses obres socials, 
entitats, associacions i escoles. “Signes dels temps” entrevista Ignasi Font, vicari de 
l'Opus Dei per a Catalunya i Andorra. La conversa s’ha gravat al pavelló de l’escola 
esportiva Brafa de Barcelona. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 4 de juny  de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
 

 
 

 

  

 
 
 
 
 

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 
Bruno Secondin, O. Carm. Roma 
Introducciones: Luis Alberto Gonzalo 

160 Títol Los actuales desafíos de/a la vida consagrada en Europa 

Font  
https://vidareligiosa.es/los-actuales-desafios-dea-la-vida-
consagrada-europa-i/ 

Publicat 1 de juny de 2017 

Signes dels temps a TV3 : « Opus Dei » 

 

Servei de Documentació:  
« Los actuales desafíos de/a la vida consagrada en Europa » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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   JUNY  | 2017 
4 dg Pentecosta 

5 dl CEVRE - Formació inicial 

11 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus 

12 dl CEVRE - Formació inicial 

14 dC URC- Junta directiva  

19 dl CEVRE - Formació inicial 

23 dv Sagrat Cor de Jesús 

24 ds Sant Joan 

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 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 

mailto:sec.general@urc.cat
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