
  
 

 

 

Oració 
 
Que us glorifiqui Déu nostre, 
la vostra Església, 
en contemplar el misteri de la 
vostra saviesa, amb què heu 
creat i configurat el món. 
 
Vós, per mitjà de Jesucrist, 
ens heu justificat, i en el 
vostre Esperit Sant ens heu 
santificat; escolteu l’oració 
que avui us dirigeix el vostre 
poble, en tornar la mirada i el 
cor envers els monestirs i les 
persones consagrades 
Contemplatives, que, com a 
sentinelles de l’oració, 
dediquen tot el seu temps 
només a vós, en vigilància 
dia i nit amb les seves 
llànties enceses. 
 
Concediu-los romandre fidels 
a la seva vocació, 
i feu madurar plenament el 
fruit de la seva consagració 
monàstica, perquè l’Església 
segueixi rebent d’ells 
l’abundància de la fe i la 
caritat. 
 
A vós l’honor, la glòria i el 
poder, a vós la lloança i 
l’aclamació pels segles 
dels segles. Amén 
 

Barcelona, 8 de juny de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Pro Orantibus 2017 : « Contemplar el món amb la mirada de Déu » 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 



  
 
 

1. Orar por los que entregan generosamente su vida a la oración diariamente: las 
personas consagradas en la vida contemplativa.  

2. Expresar el reconocimiento, estima y gratitud por lo que estos hermanos y hermanas 
nuestras representan en la Iglesia y en nuestra sociedad, agradeciendo a Dios –dador de 
todo don– el rico patrimonio espiritual de los Institutos de vida enteramente contemplativa. 

3. Dar a conocer la vocación específicamente contemplativa, tan actual y tan necesaria 
en la Iglesia y para el mundo, promoviendo iniciativas dirigidas a incentivar la vida de 
oración y la dimensión contemplativa en las Iglesias particulares, dando ocasión a los fieles 
–donde sea posible– de la participación en las celebraciones litúrgicas de algún 
monasterio, salvaguardando, en todo caso, las características propias de la clausura. 
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La meva glossa del passat dia 21 de 
maig ha suscitat un seguit de 
comunicats, reprovacions i 
manifestacions contràries a les meves 
paraules. Molts m’han demanat que 
rectifiqués el contingut del meu escrit. Al 
mateix temps, molts fidels m’han animat 
a mantenir-me ferm contra aquesta 
persecució. 
 
No he parlat fins ara perquè no veig res 
a rectificar ni m’han atemorit les 
amenaces polítiques. Motiva aquesta 
nota la inquietud de consciència per si 
algú s’ha sentit ferit o culpabilitzat per les 
meves paraules i la insistència d’alguns 
a considerar el meu silenci perjudicial 
per a la convivència social i per a 
l’Església.  
 
En aquesta nota, que serà publicada al 
Full Diocesà del diumenge 11 de juny, i 
que ara divulgo, em sento amb la 
llibertat i la responsabilitat d’afirmar que: 

 
1.- No he cercat d’ofendre a ningú, però demano disculpes als pares i mares que s’hagin 
sentit dolguts. He rebut trucades i cartes d’alguns d’ells i lamento que s’hagin sentit jutjats 
per la meva pregunta. Així mateix he agraït a aquells que han entès de forma correcta que 
jo no vinculava ni exclusivament ni directament l’homosexualitat i l’absència de la figura 
paterna. No em costa reconèixer que hagués estat un encert afegir allò que el Sant Pare 
diu a Amoris Laetitia 250: “Amb els Pares Sinodals, he pres en consideració la situació de 
les famílies que viuen l’experiència de tenir en el seu si persones amb tendències 
homosexuals, una experiència gens fàcil ni per als pares ni per als seus fills”. 
 
 2.- No he discriminat a ningú ni he lesionat cap dret personal. Són falses les acusacions 
d’homofòbia que m’han adreçat. Estic absolutament convençut, com diu l’Església, que tota 
persona és digna de respecte sigui quina sigui la seva raça, nacionalitat, religió i tendència 
sexual. Faig meu també allò que continua dient el Papa Francesc a AL 250: "Per això, 
desitgem primer de tot reiterar que tota persona, independentment de la seva tendència 
sexual, ha de ser respectada en la seva dignitat i acollida amb respecte, procurant evitar 
«tot signe de discriminació injusta», i particularment qualsevol forma d'agressió i violència". 
 
3.- No és la meva intenció mantenir un conflicte obert amb els partidaris de la ideologia de 
gènere, però no m’estaré de defensar el dret dels pastors de l'Església a ensenyar la 
doctrina catòlica, emparats en la llibertat d’expressió i la llibertat religiosa. Per això, que 
ningú dubti que continuaré presentant sense por la visió cristiana sobre la persona i les 
conseqüències morals que se’n deriven.  

 
Solsona, 1 de juny de 2017” 

Nota d’aclariment de Mons. Xavier Novell, bisbe de Solsona 
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PILAR RAHOLA 
La Vanguardia - 01/06/2017 Lea la versión en castellano 

En ocasions he plantejat una qüestió que em sembla rellevant per a la 
societat de les llibertats, una societat inspirada, no ho oblidem, en els 
conceptes de la Il·lustració: el risc que el pensament políticament 
correcte es converteixi en un ariet d’imposició i regressió. És a dir, que 
allò que va néixer per lluitar contra els prejudicis i les actituds intolerants 
no es convertís en una excusa per impedir la llibertat d’expressió. Ergo, no fos, en si mateix, 
una forma d’intolerància. 

Els fets, desgraciadament, avalen l’alarma, i la successió de notícies que ens alerten 
d’actituds que, en nom de la correcció política, demonitzen i persegueixen els qui pensen 
diferent creix sense fre. És una espècie de pensament imposat, una obligació de pensar 
correctament, sota uns patrons que, tot partint de l’excusa ètica, acaben assemblant-se 
força a un catecisme ideològic. En realitat, comença a ensenyar l’orella una mena de policia 
ideològica que s’assembla molt a la policia religiosa: actes de fe, excomunions, acusació 
d’idolatria, expulsió del paradís… Només que tot plegat no s’aplica en nom d’un déu major, 
sinó del déu menor de la ideologia, entesa precisament com una religió immutable. És així 
com s’aixeca la bandera de la tolerància, el respecte al diferent, la igualtat d’oportunitats –
conceptes fonamentals per a la llibertat–, mentre es persegueix el dissident i se li imposa 
la lletra escarlata de la vergonya. 

Alguna cosa estem fent malament, molt malament, si els qui tenen idees incorrectes són 
acusats a l’àgora pública i finalment cremats a la foguera. Només els quedarà amagar-se 
a l’armari del seu pensament, convertida la incorrecció en una pràctica clandestina. La qual 
cosa significa que la correcció es convertirà en una forma d’inquisició. 

El darrer exemple és el que ha 
passat amb el bisbe de Solsona, 
Xavier Novell. Sobra dir que no 
comparteixo la seva idea que “la 
confusió en l’orientació sexual de 
molts adolescents es deu al fet 
que la figura del pare està 
simbòlicament absent, desviada, 
diluïda”, i soc als antípodes de les 
seves idees sobre 
l’homosexualitat. Però això 
significa que Novell no té dret a 
expressar aquesta idea que, 
probablement, pensen més 
persones? És a dir, en favor dels 

drets gais, s’ha de coartar el dret de Novell a tenir una opinió incorrecta sobre 
l’homosexualitat? I no sols coartar, sinó arribar al punt de ser denunciat per l’Observatori 
Contra l’Homofòbia i ser declarat persona non grata a Cervera. Ens hem tornat bojos? 

Perdoneu, però hi ha un abisme entre lluitar contra l’homofòbia i impedir que hi hagi 
persones que expressin dubtes o se sentin incòmodes amb els nous models familiars. Les 
societats lliures han de garantir els drets dels homosexuals amb lleis sòlides, però també 
han de defensar la llibertat d’expressió. O tenim clar aquest pilar de la llibertat o ens 
convertirem en inquisidors ideològics. 

Compte! 

http://www.lavanguardia.com/autores/pilar-rahola.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/20170601/423104998907/cuidado.html
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 «També lluitaré per defensar el bisbe de Solsona davant una reacció d'intolerància tan 
estúpida i superba que hem hagut de suportar els defensors de la llibertat d'expressió» 

Xavier Roig | 03/06/2017  
 

"Em pregunto si el fenomen creixent de la 
confusió en l'orientació sexual de força nois 
adolescents no deu ser degut al fet que, en la cultura 
occidental, la figura del pare estaria simbòlicament 
absent, desviada, esvaïda". Si l'ordinador no s'ha 
equivocat a l'hora de "copiar i enganxar", aquestes 
són les paraules del bisbe de Solsona que han portat 
tant d'enrenou. 

 
Lligat amb aquestes declaracions i com que 
vostès ja saben que aquest columnista és 
políticament incorrecte i no està obligat a quedar bé 
per guanyar-se la vida, em permetré explicar-los pel 
broc gros què penso d'alguns dels temes que potser 
molts de vostès creuen intocables. 

 
No estic segur de si estic d'acord amb les 
paraules del bisbe Novell, perquè no sé si les puc 
treure de context. Ara bé, podria ser que tingués raó. 
O algú ha demostrat el contrari? 

 
Defensaré i em trencaré la cara per tal que els homosexuals no siguin discriminats. I 
quan ha estat a les meves mans, així he actuat. Ara, el que no faré és voler quedar bé i no 
criticar les actuacions estúpides de determinats col·lectius homosexuals -no de tots, per 
sort-. 
 
Per tant, també lluitaré per defensar el bisbe de Solsona davant una reacció 
d'intolerància tan estúpida i superba com la que hem hagut de suportar els defensors de la 
llibertat d'expressió. 
 
Torno a les declaracions del senyor bisbe. Davant d'una qualsevol situació defenso 
sempre aquell que no es pot defensar sol amb totes les armes que utilitza l'oponent. I així 
com defenso els homosexuals davant les injustícies que puguin patir, tendeixo a pensar 
que és millor que un infant sigui educat per un pare i una mare. Un mascle i una femella. 

Llibertat d'expressió? No siguis carca! 

http://www.naciodigital.cat/opinio/autor/551/xavier/roig
http://www.naciodigital.cat/noticia/131537/bisbe/solsona/vincula/confusio/orientacio/sexual/dels/nois/manca/figura/paterna
http://www.naciodigital.cat/noticia/131537/bisbe/solsona/vincula/confusio/orientacio/sexual/dels/nois/manca/figura/paterna
http://www.naciodigital.cat/noticia/131537/bisbe/solsona/vincula/confusio/orientacio/sexual/dels/nois/manca/figura/paterna
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Per pura diversitat i equilibri. Que hi poden haver altres opcions? Sí. Però aquesta em 
sembla la més equilibrada per defensar el més desprotegit en aquest cas, que és l'infant. 
 
Una d'afegitó, ja que m'hi he posat. No crec en l'avortament. No per principis. NI per 
temes religiosos (sóc agnòstic). Si no per ignorància pura. El dia que es demostri que la 
vida humana comença el dia D a l'hora H, pensaré que l'avortament és factible abans del 
dia D hora H. Fins llavors, i davant la impossibilitat actual de que algú m'aclareixi aquestes 
variables, me n'he de mantenir al marge. Que l'avortament ha de ser prohibit? No. Les lleis 
les fa el legislador en noms de tots. Ara, jo no puc defensar allò que desconec. 
 
Penso que l'opinió pública de Catalunya (inclosos la majoria de mitjans) ha passat, fa 
temps, a estar controlada pel progressisme que es creu moralment superior i practica el 
políticament correcte -els parlo del mateix progressisme (inclosos la majoria de mitjans) al 
que li cau la bava veient com es vol transformar Barcelona amb només el 25% dels vots 
emesos-. 
 
Tots aquells països o col·lectius que no combreguen amb aquest pensament 
socialment únic són destrossats. Que a França discuteixen sobre els matrimonis 
homosexuals i l'avortament i, fins i tot, hi ha manifestacions en contra? Els francesos són 
uns fatxes! Que ho fan a Itàlia o els Estats Units o Gran Bretanya? També són uns 
esgarriats. Els bons són els que pensen com "els nostres". Només faltaria! 
 
L'alcalde de Solsona ha manifestat que té por que les declaracions del bisbe 
perjudiquin la imatge de Solsona. Saben què fa mal de veritat, senyor alcalde? Tenir una 
opinió pública tan cretina i 
manipulable com la que circula 
per Catalunya. I tenir un alcalde 
que no té prou coratge com per 
defensar la llibertat d'expressió 
d'un dels ciutadans del seu poble. 
 
La llista podria continuar, però 
estic una mica fastiguejat 
d'aquest tema -i, no els vull 
enganyar pas, també d'una bona 
part del país-. El bisbe de Solsona 
no s'ha comportat com els venia 
de gust a algunes elits -entre elles 
uns mitjans de comunicació 
absolutament infantilitzats- que 
marquen la moda del pensament. I tot per no haver-se declarat progre. Serà possible? 
Perquè, si així fos, podria manifestar les animalades més absolutes. Però com que no ho 
és (no és dels "nostres") no té dret ni a la llibertat d'expressió. 
 
Jo, com que tampoc sóc progre, tampoc tinc dret a defensar coses que són 
perfectament acceptables i normals a la majoria de democràcies que ens envolten. Que 
exagero? Llegeixin els comentaris que rebrà aquest article! 
 

http://www.naciodigital.cat/opinio/15591/llibertat/expressio/no/siguis/carca 
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Sosa Abascal, sj. 

 
"Los signos de los tiempos nos llevan hacia la periferia, nos descentralizan" 

Arturo Sosa, General de los Jesuitas: "He sentido la serenidad de quien se pone en 
las manos del Señor y de los compañeros" 

"En tiempos de globalización, la vida religiosa puede ser testimonio de 'universalidad 
inclusiva'" 
 
José Manuel Vidal, 28 de mayo de 2017  
 
La vida religiosa está en un proceso de descubrir su identidad propia en la "Iglesia 
en salida" que propone el papa Francisco 
, Arturo Sosa 
¿Cómo se encuentra el P. Sosa tras estos primeros meses como General de la 
Compañía de Jesús? 
Acabo de cumplir siete meses desde la elección. Ha sido una temporada intensa desde 
todo punto de vista. Afectivamente me ha supuesto el proceso que todos vivimos cuando 
recibimos inesperadamente una nueva misión comprometedora. 
Inmediatamente he tenido que tomar las responsabilidades del cargo, al mismo tiempo que 
continuaban los trabajos de la Congregación General (duró un mes más). Es una 
experiencia de aprendizaje sobre la marcha, solo posible por el apoyo cualificado del equipo 
de Consejeros, Asistentes, Secretarios, compañeros y compañeras que hacen de la Curia 
General un auténtico equipo de consulta y discernimiento. Me he sentido también 
espiritualmente consolado y desafiado. He sentido la serenidad de quien se pone en las 
manos del Señor y de los compañeros. He sentido profundamente lo que significa 
pertenecer a la Compañía de Jesús. Un grupo de compañeros dispuestos a  
servir la misión de Cristo, por tanto, confiados en que es Jesús quien se ocupa de ella, nos 
acompaña todos los días e inspira nuestro discernimiento. 
 
¿Considera el P. Sosa que en la vida consagrada estamos decididos a ganar en 
agilidad para responder mejor a los retos de la pobreza en el mundo? ¿Estamos 
liberándonos de inmuebles del pasado para servir a la misión? 

Entrevista a Arturo Sosa, general dels Jesuïtes 
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En la vida religiosa percibo dos actitudes distintas. Unos son los que se ubican ante los 
cambios del mundo, la Iglesia y las congregaciones de vida consagrada resignados a 
aceptar lo inevitable, aunque no siempre deseado. Otros, en cambio, los viven como 
llamada a contribuir a sembrar el evangelio en tierra nueva y desean adentrarse en la 
situación cambiante, aunque asuste no conocer bien el terreno. La primera se alimenta de 
la nostalgia del pasado y se resigna a "hacer lo que se puede" en el presente, con menos 
personal, instituciones con menor impacto social y sociedades secularizadas. Se plantean, 
entonces, los reacomodos necesarios para prolongar el testimonio y el servicio. 

La segunda acepta el consejo del Concilio 
Vaticano II de ir a las fuentes carismáticas, al 
origen de cada congregación, y se dispone a 
escuchar el llamado que le hace hoy el Espíritu. 
Se preocupa menos del número de personas 
con las que cuenta o de la preservación de 
obras (inmuebles incluidos) que de responder 
con creatividad a lo que nos indican los signos 
de los tiempos. Se plantea, entonces, nuevas 
formas de vida comunitaria, de organización 
apostólica y de vinculación con la Iglesia y el 
mundo. 
Considero que la vida religiosa está en un 
proceso de descubrir su identidad propia en la 
"Iglesia en salida" que propone el papa 
Francisco. Una vida religiosa que contribuya al 

fortalecimiento de una Iglesia Pueblo de Dios, en la que los laicos (hombres, mujeres, 
jóvenes, niños y niñas) constituyen el sujeto eclesial, con sacerdotes y obispos pastores, 
con consagrados y consagradas creativamente fieles a los carismas que el Espíritu Santo 
regala a la historia humana a través de ellos. 
 
Usted es venezolano, pero lleva años sirviendo a la compañía desde la curia general. 
¿Siguen siendo nuestras instituciones eurocéntricas? ¿Qué se puede hacer para 
"descentralizarlas" adecuadamente? 
La clave está en mantener los binomios propios de la vida religiosa: discernimiento-
obediencia e inculturación-interculturalidad. Son binomios en tensión creativa que hacen 
posible la apertura a la novedad de Dios y la estabilidad necesaria para la vida humana.  
El discernimiento permite ponernos en sintonía con la voluntad de Dios, adquirir la libertad 
personal e institucional que hace posible la disponibilidad para la misión, o sea, para la 
obediencia. Los signos de los tiempos nos llevan hacia la periferia, nos descentralizan 
interiormente y también apostólicamente. 
La inculturación comienza por tomar conciencia crítica de la propia cultura, permite 
relativizarla y entrar en relación con otras culturas a la luz del evangelio. La evangelización 
comienza por casa, comienza por recibir el evangelio. Por tanto, descentraliza, te saca de 
tu propio centro, para iluminar con la luz del Señor la propia realidad y poder ver de otra 
manera la propia cultura. También ilumina el descubrimiento de las otras culturas como 
oportunidad de enriquecimiento de la propia y de compartir la alegría de la Buena Noticia. 
En estos tiempos en los que la globalización impulsa la imposición de unos mismos modos 
de comportarse que lleva a empobrecer las expresiones humanas, la vida religiosa puede 
ser testimonio de "universalidad inclusiva", resultado de su propia descentralización. 
Las congregaciones religiosas admiten en su seno diversas culturas. Los misioneros de 
unas partes se integran fraternalmente en otras. Disfrutamos de nuestra multiculturalidad. 
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Si avanzamos hacia la interculturalidad, es decir, la experiencia continuada de 
enriquecimiento mutuo, podremos también ser signos de cómo la globalización puede ser 
enriquecedora. 
 
Formamos parte de un plan de Dios. El Espíritu está suscitando las vocaciones que 
quiere y como quiere. ¿Entendemos en la vida religiosa esta reducción drástica de 
nuestros números? ¿Estamos trabajando para recrear una nueva vida consagrada 
que comparta vida y misión con otras formas de seguimiento? 
Con todos los cristianos buscamos hacernos discípulos del Señor Jesús y compartimos la 
misión evangelizadora. Con muchos otros seres humanos nos comprometemos en la tarea 

de humanizar este mundo roto por la 
injusticia social, la explotación 
personas y pueblos, la pobreza, las 
guerras, la violencia cotidiana... La 
fecundidad de la vida religiosa 
depende más de la calidad de su 
compromiso cristiano que del número 
de sus miembros. La reducción del 
número podemos leerla como una 
llamada a la radicalidad de nuestra 
consagración, preocuparnos más del 
ser que del hacer. Seguimos 

deseando muchas vocaciones y pidiéndoselas al Señor. Al mismo tiempo nos esforzamos 
en mejorar nuestra calidad de vida consagrada y colaborar generosamente en la misión de 
toda la Iglesia en la que cada quien responde a su vocación. 
 
Pueden leer la entrevista completa en el número correspondiente al mes de junio de la 
Revista Vida Religiosa. Para más información, pinchen aquí 

 

https://vidareligiosa.es/3660-2/
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El monje Servillo desafía a los grandes del G8 en «Las confesiones» 
Se estrena el viernes, día 26. En entrevista a ABC el gran actor italiano confiesa que «en 
esta época de pesimismo, la película "Las confesiones" muestra que hay una esperanza» 
 

Escena de «Las confesiones» -  
ABCÁNGEL GÓMEZ FUENTES Corresponsal En Roma 27/05/2017  
 
Está considerado hoy por muchos como el mejor actor italiano. Toni Servillo (Afragola, 
Nápoles, 1959) interpretará a Silvio Berlusconi para la nueva película de Paolo Sorrentino, 
cuyo guión escribe el director napolitano. Mientras llega la realización de ese proyecto, 
Toni Servillo será protagonista en las pantallas españolas con el estreno de «Las 
Confesiones» del director Roberto Andó, en este viernes, día 26. Después del Oscar por 
«La gran belleza» (2013) de Sorrentino, el prestigioso actor Toni Servillo se viste en «Las 
confesiones» con el hábito de monje cartujo, bajo el nombre de Roberto Salus, para hacer 
el examen de conciencia a los poderosos que mueven el mundo de la economía. Se trata 
de un thriller sobre el poder. Cuenta la historia de una cumbre de ministros de Economía 
del G8 en un hotel de lujo en la costa alemana del mar Báltico. Se reúnen para adoptar 
una medida secreta, dramática y dolorosa que tendrá una influencia decisiva en la 
economía mundial. A la cumbre asiste el cartujo Salus, invitado por el presidente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), Daniel Roché (Daniel Auteuil) quien desea 
confesarse con el monje y lo convoca a su habitación en plena noche. Entre ambos hay 
un diálogo de altura y amargo. El monje Salus no absuelve a Roché al no arrepentirse. 
A la mañana siguiente encuentran a Roché muerto, lo que motiva que los ministros teman 
que el cartujo sepa demasiado. Se inicia así un duelo en el que se mezclan alusiones, 
amenazas y crisis de conciencia. 
[Lea la crítica de Las confesiones (***)] 
Sobre esta película que trata del poder del dinero y de su original papel como cartujo, Toni 
Servillo, un intelectual que ama profundamente a España y su cultura, habló para ABC 
desde su casa de Caserta, a unos 40 kilómetros de Nápoles. 

Un monjo al G8 en el film “Las confesiones” 

http://www.abc.es/play/cine/criticas/abci-confesiones-politica-y-etica-agua-y-aceite-201705251958_noticia.html
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¿Cómo se preparó para interpretar a un monje cartujo, un personaje nacido del 
silencio? 
Yo normalmente tengo confianza en la calidad del guión. He leído con pasión «Sulle 
strade del silenzio» del periodista italiano Giorgio Boatti, un libro que es un viaje en el 
interior de los monasterios italianos que todavía mantienen actividad. El monje Salus es 
el personaje más original y sorprendente que yo he interpretado. 

¿Cómo definiría a este misterioso personaje, el 
cartujo Salus? 
Es un monje que, como sucede en estos a menudo 
en la vida de estos hombres que se retiran del 
mundo, ha sido un matemático. Cuando el 
presidente del FMI que lo ha invitado a la reunión de 
los ministros de Economía más importantes de la 
Tierra lo convoca a su habitación del hotel para ser 
confesado, se desarrolla una larga confesión, 
compleja y con pathos en la que el presidente del 
FMI le habla de su trabajo, de su misión de 
economista como alguien que quiere meter un poco 
de orden en las cosas. Le pide la absolución y le 
parece natural tenerla de un monje. Pero éste no se 
la da porque no se arrepiente. 

Lo curioso y fascinante es que ese presidente 
del FMI, junto a los ministros de Economía, los 
amos del mundo, se enfrentan a un monje que 
no tiene nada y ni siquiera cree ser dueño de su 

propia vida. 
La cosa fascinante es que Salus es un monje que observa que los temas que salen a 
colación en la confesión no son cuestiones que tienen relación con absolver o condenar 
a un hombre, sino que se trataría de condenar a un entero sistema, un sistema de 
actividad bancaria internacional que a través de este hombre están expresados a su nivel 
más alto, más secreto e inviolable, casi esotérico. Mientras Roché, el presidente del FMI, 
se sustrae a cualquier control democrático, teniendo como mayor objetivo controlar el 
poder, el monje Salus es alguien que considera que ni siquiera somos propietarios de 
nuestra existencia. Esto crea un conflicto dramático que ofrece al público sugerencias y 
reflexiones. 

El monje Salus mete en crisis a los potentes de la Tierra. ¿Qué actualidad tiene el 
discurso que hace Salus? 
El director de la película, Roberto Andó, ha dicho que el objetivo más simple y claro del 
film es poner al centro el bien, o dar al bien una posibilidad. Es una película que hace 
reflexionar sobre conceptos muy importantes que orientan nuestra existencia, sobre los 
que sería necesario reflexionar a menudo, valores como solidaridad, diálogo, piedad… 

La película describe dos mundos: El alma y el dinero. ¿Se podría decir, como 
algunos subrayan, que la economía es la religión de nuestro tiempo? 
En un cierto sentido se podría decir. El meollo del film es justamente esto: Es decir, un 
hombre que ha renunciado a todo se confronta con el hombre más poderoso de la tierra 
quien cree tener todo a su disposición, recordándole que ni siquiera nosotros somos 
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propietarios de nuestra propia vida. El film es una fábula sobre la condición que estamos 
viviendo y cabe imaginar que cualquier persona sencilla se encontraría a pensar y decir 
las mismas verdades de Salus. 

¿Qué mensaje transmite «Las confesiones»? 
El de ofrecer siempre una ocasión para el bien. Es una película que no tiene tono 
pesimista. Vivimos una época en la que el pesimismo está muy motivado por los 
acontecimientos de la actualidad, pero el film quiere decir que hay una esperanza y que 
un monje cartujo, con su idea de la vida, puede oponerse a una visión de la vida que se 
reduce a una fórmula matemática. 

Paolo Sorrentino ha confirmado recientemente que usted interpretará el papel de 
Silvio Berlusconi en la película que prepara sobre la figura del ex Cavaliere. 
Hablaré de este personaje cuando lo haya hecho. Por el momento solo puedo decir que 
habiendo rodado cuatro películas con Sorrentino, seguramente ha considerado que soy 
la persona adecuada para compartir con él esta aventura que yo imagino como un 
verdadero reto. 

 
Usted conoce muy bien España. ¿Qué le gusta especialmente? 
Amo muchas cosas de España, comenzando por la belleza de sus ciudades. Yo estoy 
particularmente enamorado de Madrid. Cada vez que voy a la capital española soy feliz: 
Por su aire, atmósfera, por la alegría de las personas… Como le ocurre a Italia, no ha 
pasado por un periodo fácil, pero a diferencia de Italia lo veo como un país menos triste. 
Amo muchísimas cosas de España, desde la literatura, a su música, pasando por su 
pintura. España es un país que ha regalado a la humanidad en el campo del arte infinitos 
elementos de genialidad. Mi pasión va desde Goya hasta Camarón de la Isla, y en 
literatura desde Lorca hasta Javier Marías, un escritor que me gusta muchísimo. Desde 
mis primeros viajes a España, cuando era muy joven, quedé impresionado. 

http://www.abc.es/play/cine/noticias/abci-monje-servillo-desafia-grandes-confesiones-
201705270038_noticia.html 
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Les estrelles Michelin dels restaurants són una etiqueta que serveix per classificar 

restaurants d’acord amb una, dues o tres estrelles i per valorar-ne la qualitat gastronòmica 
de l’oferta. Fet que té una incidència notable en el preu de la carta. L’etiqueta és un recurs 
universal. Els diccionaris acostumen a atribuir tres significats a la paraula etiqueta: a) 
cerimonial que s’ha d’observar a la cort, en un acte públic solemne, etc. b) tros de paper, 
de plàstic o d’un altre material, que conté una indicació per fer conèixer la naturalesa, el 
preu, la destinació, etc., de l’objecte al qual va enganxat o 
lligat, i c) mot, concepte, idea, que marca, encasella, 
classifica, algú o alguna cosa. Em concentro en aquests 
dos últims significats. 

 
Primer, el valor identificatiu de l’etiqueta. En una 

botella de vi, en una peça de vestir, en un jardí botànic, en 
els llibres, les etiquetes s’utilitzen per identificar i definir. S’han d’ajustar a la realitat del 
producte que acompanyen. En cas contrari, són fraudulentes i enganyen el comprador. 
Serveixen perquè les persones ens en puguem sortir en un mar complex d’ofertes amb cert 
senderi i orientació. La seva finalitat és la informació precisa, objectiva, clara. Contenen la 
marca, el preu i, si és el cas, la data de caducitat. Els milions de productes que s’elaboren 
internacionalment requereixen mètodes de classificació que evitin malentesos i confusions. 

 
Segon, l’ús reductiu i estereotipat de 

l’etiqueta en la seva aplicació a persones i 
institucions. Existeix una utilització perversa de 
l’etiqueta com a maniobra de reducció. Penjar una 
etiqueta a una persona o institució pretén reduir-la 
a producte, a realitat simplista i manipulable. Qui 
col·loca l’etiqueta es transforma en dominador. Les 
persones, i les mateixes institucions, 

transcendeixen els contorns de les etiquetes i es veuen maltractades quan se les redueix a 
elles. Hi ha etiquetes que han estat tan treballades i pesadament divulgades que resulta 
gairebé impossible desprendre-se’n. Aquesta pràctica danya profundament la convivència 
i ataca la dignitat personal. Les víctimes de l’etiquetatge ho saben per pròpia experiència. 
El bullying n’és una altra mostra. 

 
Tercer, el poder de les etiquetes. Els mitjans de comunicació són conductes 

privilegiats per a la creació, difusió i consolidació d’etiquetes. Si en un centre hi ha hagut un 
problema, se’n publica la façana. Quan aquest problema es produeix en altres parts, es treu 
la mateixa fotografia anterior. Així es consolida 
l’etiqueta amb l’agreujant de crear noves víctimes i, 
a la vegada, de perdre la globalitat del problema. 
Simplisme, incapacitat d’investigar i de moure’s en 
la complexitat, recrear el boc expiatori. Poc 
professional. El poder que tenen les etiquetes 
serveix per destruir l’adversari, per aniquilar-lo, per 
reduir-lo a esperpent. Es desconnecta de la realitat. 
Només queda un relat que a l’inici va poder ser cert, però que ara ja és falsedat i mentida. 
Aquesta vegada els lectors poden trobar exemples, perquè no en falten. 

Lluís Serra Llansana 

El poder de les etiquetes 

Quin valor 
atorgues a les 

etiquetes? 

Quin risc té reduir una 
persona o una 

institució a una 
etiqueta? 

Puc trobar exemples 
reals de com l’etiqueta 
produeix danys gairebé 

irreparables? 
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CatalunyaCristiana, 4 juny 2017 

Ignasi Miranda Rosa | María Jané Chueca 

 

Fra Ibrahim Alsabagh, rector de Sant Francesc a Alep (Síria) 

Recentment va passar per Catalunya el franciscà Ibrahim Alsabagh, rector de Sant 
Francesc a Alep. Aquest religiós natural de Damasc va donar testimoni, convidat pel 
moviment Comunió i Alliberament, de la duresa d’un conflicte que només ha causat 
desplaçaments, mort, dolor i pobresa. Malgrat tot, el P. Ibrahim intenta que l’esperança 
continuï guanyant terreny en un país que la necessita especialment. 
 
Quina és la situació d’Alep? 
El 22 de desembre del 2016 hi va haver un gran salt qualitatiu, quan els grups armats que 
ocupaven la part est de la ciutat van ser expulsats d’Alep. Avui ens sentim més lliures, en 
el sentit que no tenim míssils caient sobre els nostres caps i tenim més tranquil·litat. Però, 
d’altra banda, les condicions de vida no han canviat. Gairebé no tenim electricitat, l’aigua 
va i ve… tenim un 90% d’atur, una xifra molt alta. Moltes famílies viuen en condicions molt 
difícils i això augmentar la pobresa. 
 
Davant d’aquests reptes, com treballeu? 
El que intentem fer és socórrer tot el que es pugui aquesta pobra gent que tan pateix amb 
el pa quotidià. Per a això, depenem totalment de l’ajuda humanitària. Hem impulsat 33 

“La nostra presència és una esperança per a la gent” 
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projectes d’ajuda i de reconstrucció per al país. Procurem tirar sempre endavant per 
respondre a les necessitats bàsiques de la gent. També oferim servei espiritual: el servei 
de la Paraula i dels sagraments, portar consol a la gent, visitar les famílies… especialment 
les més febles, amb ferides físiques o psicològiques. Aquesta feina no resulta gens senzilla. 
Abans érem força germans, ara tan sols en som quatre, la qual cosa comporta una fatiga 
més gran. Preguem per les vocacions perquè a Síria hi ha hagut una disminució de cristians 
i hi ha menys vocacions que en el passat. Per a nosaltres, és un gran repte. Malgrat el 
nostre nombre limitat, procurem donar el màxim. 
 
Vosaltres treballeu a les «perifèries» de què ens parla Francesc? 
Alep és considerada la perifèria del món. Tenim un gran sofriment que tothom coneix. Cada 
dia descobrim ferides noves, ferides profundes a l’ànima i al cos de les persones. 
 
Malgrat tot, és 
possible l’esperança? 
La nostra presència a 
Alep és una esperança 
per a la nostra gent, no 
tan sols per als 
cristians, també per als 
musulmans. N’hi ha 
prou veient l’hàbit i la 
gent es tranquil·litza 
perquè sap que hi ha 
algú que l’estima. És 
fonamental aquest concepte: algú que pensa en l’altre, que guareix l’altre, que pensa en el 
bé material, però també en l’espiritual… intentem ser missatgers d’aquesta esperança, 
missatgers de l’alegria i la pau. L’alegria i la pau són el resultat de la resurrecció de Jesús. 
Sentim això en el nostre cor i cerquem alimentar i augmentar aquesta alegria i aquesta pau 
en el cor de les persones que pateixen, com tantes d’altres pateixen a les perifèries del 
món. 
 
Com és la fe dels cristians sirians? 
La nostra gent és creient, practicant, fidel… vivim contínuament en risc perquè podem ser 
atacats per la nostra fe, però no abandonem la nostra Església perquè el Senyor és font de 
salvació. Heu après a conviure amb la por? La por hi és. Tenim aquest sentiment, no podem 
evitar-lo. Amb els ulls del cos veiem que aquesta crisi és llarga, aquesta guerra volguda per 
alguns bàndols és molt llarga i serà llarga com la guerra civil al Líban o la guerra de l’Iraq. 
Amb els ulls del cor, amb els ulls de la fe, sabem que el qui té les regnes de la història és 
el cavall blanc, Nostre Senyor, que és el qui ens dona la força per donar testimoni en 
aquesta dificultat, en aquestes tenebres, de la seva resurrecció i de la seva victòria. 
 
Què podem fer per als cristians sirians? 
Abans que res vull donar les gràcies als mitjans catòlics perquè ens donen veu a les 
perifèries del món. És una gràcia per a nosaltres que es parli d’Alep, de Síria. Demanem 
als germans i germanes en la fe que preguin per nosaltres i que ens ajudin. Aprofito per 
agrair-los l’ajuda que ens envien, especialment a través de la col·lecta del Divendres Sant. 
 

«Cada dia descobrim noves ferides a l’ànima i al cos de les persones» 
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La Conferencia Episcopal 
Española ha presentado la 
Memoria de actividades de la 
Iglesia católica en España de 
2015 
 
Madrid, 2 de junio de 2017 
(IVICON | Remitido).- La 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE) presentó ayer la Memoria 
anual de Actividades de la 
Iglesia Católica correspondiente 
al ejercicio 2015. Esta Memoria 
se publica desde 2008 de forma 

más completa y mejorada, tras el compromiso adquirido con motivo del nuevo modelo de 
asignación tributaria. 
El presidente de la CEE, cardenal Ricardo Blázquez, resume el objetivo fundamental de la 
Memoria: “acercar a todos, un año más, la actividad que ha llevado a cabo la Iglesia; la 
celebración de los sacramentos, el anuncio del Evangelio, las obras caritativas sociales y 
culturales que se realizan gracias al trabajo y la entrega de millones de personas que con 
su tiempo o sus bienes participan de la misión de la Iglesia conscientes de que ello es 
también una aportación al bien de la sociedad”. 
La Memoria recoge datos de diversas fuentes, entre otras, las 69 diócesis españolas a las 
que hay que sumar el arzobispado castrense e ilustra la gran labor que la Iglesia desarrolla 
con el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres de los 
contribuyentes. Con todos estos datos se puede afirmar que, aunque valorar en términos 
económicos la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad es una misión compleja, 
supondría un ahorro de miles de millones de euros para las arcas públicas. Es más, la 
cuantía que recibe en concepto de Asignación Tributaria genera en la sociedad más del 
138% del importe recibido. 
Por quinto año consecutivo la CEE ha encargado a la auditora internacional PwC un 
Informe de Aseguramiento Razonable sobre la Memoria Justificativa de Actividades del 
Ejercicio 2015. En palabras de PwC, “como resultado de nuestra revisión podemos concluir 
que la Memoria 2015 de la CEE ha sido preparada de forma adecuada y fiable, en todos 
sus aspectos significativos”. 
La labor de la Iglesia 
La Memoria se divide en dos partes: la primera corresponde a los datos de la Asignación 
Tributaria de 2015 y el reparto de fondos, y la segunda a la actividad que la Iglesia Católica 
realiza en nuestro país: celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y 
caritativa. 
En 2015, la Iglesia recibió un total de 249.614.608 € en concepto de la Asignación Tributaria 
de los contribuyentes. La mayor parte (199.718.758 €) más del 80% se distribuyó a las 
diócesis en función de sus necesidades generales. Cada diócesis, una vez recibida la 
cantidad que le corresponde, procede a su reparto atendiendo a las normas propias de 
organización económica diocesana. Este importe supone de media un 24% de los recursos 
disponibles para las diócesis, aunque para las de menor tamaño puede representar hasta 
el 80% del total de sus recursos. Se trata de un modelo de reparto basado en la solidaridad 
y comunicación de bienes, donde prima la capacidad de atender las necesidades básicas, 
en especial las de las diócesis con menos recursos. 

Memòria d’activitats de l’Església catòlica a Espanya de 2015 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.confer.es/119/activos/imagen/6288full-2017_memoria_actividades_2015_portada.jpg
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Del resto, un total de 48.154.626 € se destina a partidas  generales como la Seguridad 
Social del clero; centros de Formación eclesiásticos; funcionamiento de la CEE; aportación 
extraordinaria para las Cáritas Diocesanas, diversas actividades pastorales realizadas 
tanto en el ámbito nacional como en el extranjero; campañas de financiación, apoyo a la 
Conferencia de religiosos; ayudas para construcción y rehabilitación de templos y a 
instituciones de la Santa Sede, entre otros. El remanente de este ejercicio se aplica al 
Fondo de estabilización del sistema. 
 
Actividad de la Iglesia católica 
En el apartado dedicado a la actividad celebrativa, se detallan 
los datos sobre la práctica sacramental en España. En 2015, 
hubo 231.254 bautismos, 240.094 primeras comuniones, 
51.810 matrimonios y 115.164 confirmaciones. 
En España se han celebrado más de 9,5 millones de eucaristías 
al año y más de 10 millones de personas asistieron a Misa 
periódicamente, en las 22.999 parroquias atendidas por 18.576 
sacerdotes. 
Las actividades pastorales, sacramentales y de atención 
personal ofrecidas por la Iglesia suponen la activación de gran 
cantidad de recursos humanos; sacerdotes, religiosos y seglares entregan lo mejor de ellos 
mismos al servicio de los más necesitados, en un total de más de 47,03 millones de horas 
de dedicación a los demás. 
Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,24 euros en su servicio equivalente 
en el mercado. Esto es posible gracias a la entrega generosa de miles de personas que se 
realiza con gratuidad y eficacia. 
 
Actividad educativa: novedades 2015 
Los centros católicos concertados, además de transmitir a los jóvenes los valores que se 
derivan del Evangelio, suponen un ahorro al Estado de 2.563 millones de euros. Un ahorro 
que resulta de la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público y el importe 
asignado al concierto por plaza, según ofrecen los datos publicados por el Ministerio de 
Educación. Son 1.476.918 alumnos los que se forman en centros católicos (8.649 alumnos 
más que en 2014). 
Un estudio elaborado para la Memoria 2015 pone de manifiesto que la formación católica 
en los colegios genera importantes beneficios en los alumnos y en la sociedad en 
comparación con la media española; menores tasas de repetición en todas las etapas, 
menor gasto por alumno al año, reduce las diferencias sociales, menor índice de 
criminalidad y mayor tendencia a las donaciones. 
Además por cada euro invertido en actividades educativas católicas en colegios se generan 
5 euros de forma directa en la sociedad. 
 
Misioneros 
La Memoria dedica un apartado a la actividad evangelizadora en el extranjero. En los datos 
puede verse cómo están distribuidos y cuáles son los perfiles generales de los 13.000 
misioneros españoles en el mundo, de los cuales 502 son familias en misión. 
 
Actividad cultural 
El patrimonio de la Iglesia es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un 
patrimonio que anualmente supone para la Iglesia un gran esfuerzo económico en 
rehabilitación, conservación y mantenimiento ordinario. 
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Los datos que se ofrecen reflejan el interés turístico que despierta el patrimonio cultural de 
la Iglesia. En 2015, la participación de millones de personas en peregrinaciones, 
celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso así como las 
visitas a los bienes inmuebles de la Iglesia generó un impacto estimado en el PIB de 
España de 32.420 millones de euros, (casi un 3% del PIB). 
 

Actividad caritativa y asistencial 
Como venía sucediendo en años anteriores, en el 
contexto social actual, la Iglesia católica ha 
incrementado su actividad caritativa y asistencial. 
En 2015, uno de los principales destinos de los 
recursos de las diócesis españolas continuó 
siendo las actividades asistenciales que aumenta 
en relación al año anterior un 10%. 
4.791.593  personas fueron acompañadas y 
atendidas en alguno de los 8.966 centros sociales 
y asistenciales de la Iglesia durante el año 2015; 

es imposible separar esta labor de la actividad pastoral. Los voluntarios que dedican su 
tiempo y sus mejores esfuerzos a quienes más lo necesitan pertenecen a la Iglesia, han 
recibido el anuncio de la Buena Noticia y alimentan su fe en la comunidad eclesial. Esa 
experiencia es la que da razón de ser a toda su actividad. 
El valor del impacto de la Iglesia generado por la actividad asistencial corresponde a 
589.629.655 €, que equivale al tercer puesto en el ranking de Comunidades Autónomas en 
materia de gasto asistencial, según un estudio realizado por la consultora KPMG. 
 
Xtantos; detrás de cada X hay una historia 
Desde 2008, el sostenimiento de la Iglesia depende exclusivamente de los católicos y de 
todas aquellas personas que reconocen la labor que la Iglesia realiza. Quienes libremente 
quieran hacerlo, pueden marcar la casilla de la Iglesia católica en la Declaración de la 
Renta. Un 0,7% de sus impuestos tendrán esa finalidad, sin coste adicional para el 
contribuyente. Ni pagará más, ni le devolverán menos. Además es compatible con marcar 
la casilla de los llamados “Otros fines sociales”. 
 
Para conocer las cuentas de la Iglesia 
Además de la Memoria de Actividades que puede consultarse en la web, todos estos datos 
están disponibles en el Portal de Transparencia de la CEE, tanto de este año como de los 
anteriores. También se ha realizado un folleto divulgativo del que se han hecho un millón 
de ejemplares, y que ya ha empezado a repartirse por toda España, encartado en diarios 
económicos y en los principales diarios nacionales de carácter general. 
La Conferencia Episcopal Española agradece de manera especial a todos los miembros 
de la lglesia que viven y participan de las distintas actividades y a todos aquellos que con 
su tiempo o con su colaboración espiritual y material hacen posible esta realidad. 
Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento de la Iglesia en España depende de 
los católicos y de aquellos que reconocen la labor de la Iglesia, ya sea marcando la 
casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, ya sea con sus aportaciones 
materiales. 
 
Más información: 
- Memoria de la Iglesia Católica 2015 en pdf 
- Página web Xtantos | - Portal de Transparencia de la CEE 

http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.conferenciaepiscopal.es/wp-content/uploads/2017/06/2017_memoria_actividades_2015-1.pdf
http://www.portantos.es/
http://www.transparenciaconferenciaepiscopal.es/
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On ha anat a parar Déu? On s’amaga el Déu de la tradició cristiana, que en èpoques 
no gaire llunyanes era omnipresent en la societat europea i ara sembla que hagi desa-
paregut? És possible encara trobar-lo d’alguna manera?  
 

Lluís Duch, professor universitari i 
monjo de Montserrat, prou conegut i 
reconegut pels seus nombrosos i 
documentats estudis sobre qüestions 
fonamentals entorn de l’home, la 
cultura o la religió, acaba de publicar un 
petit llibre (a penes 90 pàgines en 
format de butxaca) on s’enfronta a 
interrogants com aquests i cerca de 
donar-hi una explicació i una resposta 
raonada. El seu breu escrit constitueix 
el destil·lat de múltiples lectures i de 
sòlides publicacions anteriors sobre el 
tema. Un dels seus valors és 
precisament que exposa de for-ma 
essencial i concreta el resultat 
d’elaborades reflexions pròpies i d’altri.  

La tesi de partença és que “l’aguda crisi 
de les Esglésies del nostre temps és 
conseqüència directa... de la crisi de la imatge de Déu i, més concretament encara, de la 
imatge del Deu de la tradició judeocristiana” (p. 14). El fet que el cristianisme hagi difós i 
gairebé imposat una imatge “occidentalitzada” de Déu ha comportat que quan Europa ha 
deixat de ser el centre del món s’hagi produït una veritable “crisi de Déu” (J. B. Metz). De 
fet, Duch insisteix que “el que ara realment es troba immers en una crisi de dimensions 
gegantines és la imatge tradicional del Déu de la tradició judeocristiana” (p. 29).  

Com que aquest fenomen no va acompanyat d’una desaparició de la religiositat, sinó més 
aviat al contrari, ha crescut el fenomen que molts qualifiquen de “religió sense Déu”, i “la 
separació, cada dia clara i contundent, entre la qüestió de Déu i la de la religió” (p. 34). És 
significativa la proliferació dels anomenats “espirituals sense religió”, tan ben il·lustrat pel 
recull d’entrevistes de Laia de Ahumada2. Allò que abunda actualment és l’elaboració per-
sonal d’una “religió a la carta”, una religió sense Déu i també sense comunitat, fins arribar 
a “la religió que té un sol fidel i un sol culte”, que vol respondre “a la pregunta narcisista per 
excel·lència: com em trobo?” (p. 36). La religió ha passat de tenir una dimensió preferent-
ment sociològica a ser una qüestió psicològica.  

Resulten interessants les referències de Duch al capitalisme com a equivalent funcional de 
la religió (tot recordant l’anàlisi que Walter Benjamin feia ja el 1921): “Déu es torna super-
flu perquè el capitalisme... ofereix sense treva equivalents funcionals de la providència de 
Déu”. Aquest i altres fenòmens de reaparició —per a molts inesperada— de la religiositat 
responen al fet que en l’ésser humà hi ha un desig “sempre insatisfet i impossible de culmi-
nar, de plenitud i realització absolutes” (p. 45).  

D’altra banda, la crisi que ha experimentat en les darreres dècades l’optimisme antropolò-
gic i escatològic associat a la ideologia del progrés ha desembocat en el floriment de noves 
i diverses formes de gnosi, que mostren característiques comparables amb les de les anti-

Lluís Duch, L’exili de Déu1 
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gues gnosis: “el desencís davant les promeses incomplertes de la Il·lustració, l’aguda cons-
ciència de caiguda, la indiscutible supremacia actual, a causa del descrèdit i la desconfiança 
que inspiren les institucions, del fet psicològic davant el sociològic, l’accentuat individualis-
me «de masses», la creixent incapacitat de les institucions per a l’orientació d’individus i 
grups humans, la irrellevància dels codis morals i jurídics vigents, etc.” (p. 50).  

Les tendències gnòstiques orienten vers la recerca de formes d’il·luminació i de salvació 
individuals, cosa que s’adiu molt bé amb el fort individualisme que domina a Occident. De 
fet, se sol buscar una salvació personal a través de l’autoconeixement interior, de l’experiè-

ncia de si mateix, sense necessitat de 
mediacions.  

La pregunta decisiva que es planteja Lluís Duch 
en aquest context és què ha de ser considerat 
com a “nucli intangible de l’Evangeli de Jesús de 
Natzaret”, allò que ell anomena “l’imprescriptible 
cristià”. Es tracta d’identificar l’element essencial 
i irrenunciable, allò que no pot deixar de ser 
sempre present en qualsevol imatge de Déu; així 
com les imatges són culturals i per tant 
particulars, ambigües i efímeres, hi ha un nucli 
permanent, estructural, fins i tot “compartit per 
tots els éssers humans” (p. 70), tots ells capaces 
Dei. La resposta de Lluís Duch és molt clara i 
concreta: “l’imprescriptible cristià és la cura de 
l’altre” (p. 77), una afirmació que desenvolupa 
d’aquesta manera: “l’Altre amb majúscula que és 
Déu i també qualsevol altre ésser humà que, en 
la varietat d’espais i temps, és una inesborrable 
imatge de Déu” (pp. 70-71).  

La proposta de Duch, doncs, és situar el nucli del 
cristianisme (i de la religió en general, del nostre 
accés a Déu) en la dimensió ètica. L’allunyament 
de l’altre és oblit de Déu i porta a l’espiritualisme. 
Les referències evangèliques, lògicament, són la 

paràbola del bon samarità i Mateu 25,40: “tot allò que fèieu a un d’aquests germans meus 
més petits, m’ho fèieu a mi.” La conclusió és òbvia: “El veritable coneixement de Déu 
consisteix en la praxi quotidiana de la misericòrdia, que és, en realitat, coneixement de Déu 
a través del reconeixement del proïsme”(p. 91).  

El llibre de Lluís Duch és certament benvingut en un moment en què la situació religiosa a 
tot arreu, i sobretot en el nostre entorn immediat, s’ha transformat radicalment i continua 
canviant a gran velocitat. Estudis d’aquesta mena ajuden a reflexionar de forma lúcida i se-
rena sobre la religiositat actual i la seva repercussió en el cristianisme. No anem sobrats de 
pensadors cristians i els necessitem més que mai.  

Pel que fa a la seva proposta concreta, és evident que qualsevol cristià ha d’estar-hi 
d’acord, en la mesura que recull l’accent de Jesús i de l’Evangeli en l’amor als altres com 
a inseparable de l’amor a Déu; com diu la Primera carta de Joan, “el qui no estima el seu 
germà, que veu, no pot estimar Déu, que no veu” (1 Joan 4,20). Tanmateix, crec que 
aquesta perspectiva ha de ser completada amb una atenció a la dimensió espiritual de la 
fe i de la relació amb Déu. Com assenyalava justament Armand Puig fa ben poc en aquesta 
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mateixa revista: “El cristianisme és la religió de dos elements que es complementen: 
l’espiritual i el social.”3 En la visió cristiana, són dos aspectes inseparables, que s’alimenten 
mútuament; la pregària personal i comunitària, viscuda com a veritable relació amb el Déu 
de Jesucrist, és font d’a-mor i misericòrdia. En paraules de Francesc Torralba: “Com més 
espiritual és un ésser, més experimenta el dolor aliè, el seu crit sord, la seva sofrença 
invisible. En darrer terme, la compassió és un procés espiritual”4. El perill de 
l’espiritualisme, certament present en la religiositat actual —també en el cristianisme—, no 
ha de fer renunciar a una espiritualitat sòlida i autèntica, que sigui també purificadora de 
qualsevol imatge de Déu i faciliti l’ober-tura a la seva veritable presència en nosaltres i a la 
relació amb ell.  

 

Un altre aspecte que és poc present en l’estudi de Duch i que seria interessant de tenir en 
compte és la perspectiva de les altres religions i del diàleg interreligiós. El llibre està plan-
tejat des de la perspectiva cristiana i occidental, i tanmateix en un món tan globalitzat pot 
resultar il·luminadora l’atenció a altres tradicions religioses.  

En definitiva, estem davant d’una publicació breu i estimulant, que convida a obrir els ulls a 
la realitat social, cultural i religiosa en la qual estem immersos, i a reflexionar sobre la imat-
ge de Déu i la sempre necessària inculturació de la fe.  
 
AGUSTÍ BORRELL  
Carmelita descalç  
Vicari general del Carmel Descalç  
 
1 Lluís DUCH, L’exili de Déu (Assaig 40), Barcelona: Fragmenta Editorial 2017.  
2 Laia de AHUMADA (ed.), Espirituals sense religió (Assaig 33), Barcelona: Fragmenta Editorial 2015. 
3 “Pòrtic”, El Bon Pastor 88 (abril 2017), p. 3.  
4 Francesc TORRALBA ROSELLÓ, Vida espiritual en la societat digital: ¿com desenvolupar les vivències 
interiors en l’era de la globalització? (L’expert 25), Lleida: Pagès 2012, p. 91. 

 
El Bon Pastor. Revista per a preveres 
Núm. 90. Juny de 2017. Any VIII 
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- Enzo Bianchi: “El fruit de la pregària cristiana només pot ser la caritat” 
 
(Jordi Llisterri-CR-7 juny 2017) Que també puguin predicar les dones. Aquesta és la 
proposta que va reiterar aquest dimarts a Barcelona Enzo Bianchi, fundador i exprior de la 
comunitat monàstica italiana de Bosé: "Perquè no donem la possibilitat de fer l'homilia a 
algunes les dones?". Segons Bianchi, "no es tracta de donar les homilies a les dones o als 
laics", però "si hi ha dones o laics amb capacitat i coneixements, el bisbe no els pot donar 
el mandat de la predicació com es feia a l'edat mitjana?". 
Actualment el Codi de Dret Canònic reserva la possibilitat de predicar durant la missa als 
clergues i, per tant, als homes. Però ja "a l'edat mitjana, l'abadessa Hildegarda de 
Bingen ja va predicar a les catedrals germàniques i fins i tot el papa va anar a escoltar-la". 
Bianchi proposa recuperar aquesta pràctica "que seria un enriquiment espiritualitat enorme" 
i aportaria "una sensibilitat diversa" a l'Església. 
El líder de la comunitat monàstica de Bosé és un referent a Itàlia, autor de diversos best-
sellers d'espiritualitat i col·laborador habitual en els mitjans de comunicació. En la 
conferència organitzada per la Fundació Joan Maragall va reiterar la proposta  que ja va 
llançar fa un any a través del suplement dedicat a les dones de l'Osservatore Romano, el 
diari oficial del Vaticà. 
 
"Les competències d'un home i una dona són les mateixes" 
"Per què només hem de sentir la Paraula de Déu predicada pels homes?" va preguntar-se 
durant la conferència a l'Auditori de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals 
Blanquerna.  Seria una mostra "d'una cosa que ara comença i que desitjo veure aviat a 
l'Església", que hi hagués "una lectura de la Bíblia feta des de les dones perquè aporten 
una sensibilitat diferent de la de l'home".  Segons Bianchi, que just després del Concili 
Vaticà II va fundar una comunitat mixta i ecumènica, "les competències d'un home i una 
dona són les mateixes, però la sensibilitat no". 

"Per què les dones no poden predicar una homilia?" 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/enzo-bianchi-fruit-pregaria-cristiana-nomes-pot
http://www.monasterodibose.it/
http://www.monasterodibose.it/fondatore/articoli/articoli-su-quotidiani/10270-laici-uomini-e-donne-nella-chiesa
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En la conferència sobre Bíblia i Espiritualitat va posar com a exemple de dones que podrien 
fer les homilies, les abadesses o les priores dels monestirs que "fa 40 anys que senten 
predicar el mateix". La proposta és que el bisbe donés als laics, homes o dones, un mandat 
de tres anys renovable per poder predicar, "no com l'ordenació als capellans que els 
habilita per sempre". Seria "una oportunitat perquè l'espiritualitat trobi els colors de la 
humanitat, que està formada per homes i dones". 

 
Una interpretació plural 
Bianchi va fer aquesta proposta en una conferència en la qual va defensar la necessitat 
d'una "interpretació plural" de la Bíblia. És un text redactat i copiat per diversos autors durant 
més mil anys i en llengües diferents, "un llibre plural que impedeix qualsevol 
fonamentalisme o integrisme". 
Pel cristianisme, "Jesús és la Paraula definitiva, no l'Escriptura". Per això Bianchi va 
remarcar que "la Bíblia conté la Paraula de Déu, però és Paraula de Déu només en tant 
que ha estat inspirada per Déu. Aquesta és la visió catòlica no fonamentalista". 
 
"L'Alcorà no és més violent que la Bíblia" 
Segons Bianchi, "el que hem de creure és el que Crist ha dit de Déu, no tot el que està 
escrit en la Bíblia". El seu procés de redacció explica que "hi hagi pàgines de Bíblia que són 
una contradicció amb la revelació de Jesucrist". El mateix "Alcorà no és més violent que la 
Bíblia, però tota la Bíblia s'ha de discernir amb la revelació de Jesús". La Bíblia "sempre 
demana una interpretació" perquè "és un text fal·lible". 
Bianchi va remarcar que "el cristianisme no és la religió del Llibre" perquè "el criteri de 
discerniment és sempre Jesús". "La Bíblia no és un llibre de receptes o un llibre 
endevinatori", però "la Bíblia parla i l'hem d'acollir amb una interpretació que sempre és 
plural i que escolta la tradició, un antídot contra l'integrisme". 
 
 
 
 
 

 
Cal entendre-la la Bíblia com un mirall d’allò humà, un mirall en què podem reflectir-nos-hi 
i gràcies al qual podem reflexionar sobre nosaltres, deixant-nos canviar per la paraula de 
Déu. Des d’aquesta perspectiva, els textos bíblics apareixen com a testimonis d’una vida 
que els ha produït i han de poder parlar a la vida dels lectors d’avui dia, destinataris seus 

Biblia i espiritualitat a càrrec d’Enzo Bianchi 
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impensats. Així el text bíblic esdevé lloc d’encontre: no únicament entre Déu i l’home, sinó 
també entre les persones, les vivències de les quals són narrades en l’Escriptura, i el lector 
actual, que es deixa guiar de la mà d’aquestes narracions i alhora es deixa “llegir”. De fet, 
llegir i comprendre un text significa sempre llegir-se i “comprendre’s davant del text, sense 
imposar-li la pròpia capacitat limitada de comprendre, sinó exposar-se al text per extreure’n 
una dimensió més àmplia d’un mateix”. Com a mirall d’allò humà, la Bíblia és revelació de 
l’home a si mateix, que no el remet a allò que ja sap d’ell, sinó que li fa veure allò que abans 
li era amagat, obrint-li una via de renovació en oferir-li l’exemple de la pràctica d’humanitat 
de Jesús de Nazaret. El tema present en les pàgines de la Bíblia, tant en Primer com en el 

Nou Testament, 
és l’home, 
l’home que actua 
i parla, estima i 
treballa, lluita i 
sofreix, menteix i 
mata, desitja i 
somnia, menja i 
es diverteix, viu i 
mort. Aquest 
tema és l’home 
de tots els temps 
i de tots els llocs, 
és l’home cridat a 

humanitzar-se, 
tal com ho som 

nosaltres. No és “l’home antic”, irremeiablement distant de “l’home modern”. Bona part del 
llenguatge de l’Antic Testament és proper a aquesta simplicitat i radicalitat humana i parla 
un llenguatge humà, simplement humà, radicalment humà. Vist amb aquesta llum, els tres 
components bàsics del Primer Testament, Torà, Profecia i Saviesa, contenen una 
pedagogia d’allò humà i la humanitat de Jesús és el compliment de l’Escriptura. Ell, 
efectivament, ha aparegut en el món i “ens ensenya a viure en aquest món... mentre 
esperem que es compleixi la benaurada esperança” (cf. Tt 2, 12-13). Haurem de 
comprendre que la gran afirmació bíblica de l’home com a imatge i semblança de Déu (cf. 
Gen 1,26-27), que ha marcat amb tanta profunditat la tradicional visió antropològica 
occidental, cal entendre-la en el sentit de què, precisament allò humà que hi ha en nosaltres 
i que nosaltres estem cridats a cultivar i a educar, és el lloc de la nostra imatge i semblança 
amb Déu. És a dir, estem cridats a esdevenir humans. Aquesta és la nostra vocació. Per 
tant, l’antic adagi patrístic: “Déu s’ha fet home perquè l’home esdevingui Déu” potser 

reformulat i paradoxalment sense desnaturalitzar-lo en aquests termes: “Déu s’ha fet 
home perquè l’home esdevingui home, perquè l’home s’humanitzi”. Dietrich Bonhoeffer va 
escriure: “Ser cristià no significa ser religiós d’una determinada manera, fer quelcom d’un 
mateix (un pecador, un penitent o un sant), a base d’un cert mètode, sinó que significa ser 
home; Crist no crea en nosaltres un tipus d’home sinó un home”. 
 
Si la Bíblia és mirall d’allò humà en el sentit que hem esbossat, aleshores les esglésies i els 
cristians són cridats per la Bíblia mateixa a fer-se servidors de la humanitat, dels homes i 
de les dones del seu temps. Amb la convicció que la Bíblia és per l’home. I que requereix, 
per tant, una lectura humana i humanitzadora. 
 
 

http://www.monasterodibose.it/es/prior/enzo-bianchi-prior-esp 

http://www.monasterodibose.it/es/prior/enzo-bianchi-prior-esp
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(Laura Mor –CR) Aquest dimarts 6 de juny és la festa de Sant Marcel·lí Champagnat, el 
fundador dels maristes. Des de fa 50 anys la congregació té presència al barri de Les Corts 
de Barcelona. Hi ha consolidat un estil familiar, de proximitat i comunitari. El proper 
divendres 9 i dissabte 17 de juny celebren l'aniversari d'una aposta escolar que sobrepassa 
el marc de l'educació reglada. 

L'any 1967 la comunitat de germans maristes de Sants es trasllada al número 160 del carrer 
Vallespir de Barcelona. Busquen un espai per créixer, en un entorn de forta demanda 
educativa. L'edifici que va servir per ampliar serveis, acull avui els alumnes adolescents i 
joves del Col·legi Maristes Sants-Les Corts. 

Celebrar el valor l'obra marista 

“El nostre és l'estil propi de qualsevol escola marista: un esperit familiar i de proximitat amb 
els alumnes”. El director del Col·legi Maristes Sants-Les Corts, Raimon Novell, parla dels 
50 anys de la presència a Les Corts, però també dels 200 anys d'història de la institució: 
“Ara que tot canvia vertiginosament i sembla que tot s'hagi d'inaugurar cada dia, cal celebrar 
el valor l'obra marista”, diu. Parla d'una trajectòria, del “valor de les coses que tenen temps”, 
però també del present: “Pel que som avui, aquí i ara”. 

 

Amb motiu de l'efemèride, el proper divendres dia 9 l'arquebisbe de 
Barcelona, Joan Josep Omella, presidirà una eucaristia a la Parròquia de 
Santa Maria del Remei de les Corts. I l'acte central tindrà lloc el dissabte 17 de 
juny al mateix carrer Vallespir. Serà una matinal de caire festiu amb 
parlaments, música i activitats infantils. També es presentarà el llibre 'Maristes 
Les Corts: 50 anys, 50 testimonis' i es podrà visitar el museu del 50è aniversari. 

Maristes Sants-Les Corts: “Som una comunitat educativa amb molta 
vida” 

http://slc.maristes.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
http://slc.maristes.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=106
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-al-mon-presents-periferies-geografiques
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L'escola marista més gran de Catalunya 

Maristes Sants-Les Corts és l'escola marista més gran de Catalunya. Té 1.650 alumnes, 
que provenen d'unes mil tres-centes famílies entre tots dos barris. A l'edifici de Sants s'hi 
concentren els petits, des de P3 fins a sisè de Primària. I a Les Corts tenen els alumnes de 
secundària, tant els de l'ESO com els de Batxillerat. 

El col·lectiu de professors el conformen 115 docents i, en xifres globals –comptant personal 
d'administració i servei i una bona colla de monitors– sumen un total de 220 treballadors. 
Fora de l'aula són coneguts per les activitats esportives i també pel lleure educatiu. 

“Quan un nano entra de petit a l'escola comença a aprendre unes coses que ja mai més 
abandona”. En el cas dels alumnes de Sants-Les Corts poden arribar a compartir 15 anys 
en el si d'aquesta institució. “Marcel·lí quan funda els maristes té aquest esperit familiar i 
molt comunitari”, explica Raimon Novell. 

Educar tothora 

I és que l'estil pedagògic dels maristes passa per “educar els nanos en qualsevol moment”. 
Això fa que molts joves continuïn vinculats als maristes fins i tot després de deixar el centre 
educatiu. En alguns casos, les famílies han de deixar l'escola al Batxillerat per raons 
econòmiques –és una etapa educativa que no tenen concertada i les famílies n'han 
d'assumir el cost–; però els joves segueixen lligats a les activitats de lleure educatiu que 
proposen els maristes al mateix centre. 

“Som una comunitat educativa amb molta vida i compartim uns valors”. Com la humilitat o 
la senzillesa, propis de la figura de Maria. L'escola funciona de dilluns a diumenge. Els caps 
de setmana s'hi troben infants i joves dels grups Mà oberta i Cor obert. “Si en alguna cosa 
ens diferenciem és perquè aquests moviments juvenils estan molt vius i tenim molts 
alumnes que en formen part”. 

Amb vitalitat i dinamisme 

“En un moment en què es perd 
l'autoritat, al lleure hi ha gent de 
confiança; són joves amb joves, els 
grans hi pintem menys”. Raimon Novell 
posa com a exemple de la seva “vitalitat 
i dinamisme” el darrer pelegrinatge a 
Montserrat que va aplegar la família 
marista de tot Catalunya. “Això és 
possible perquè hi ha massa crítica per 
poder-ho fer, perquè hi ha monitors 

disposats a dormir en un poliesportiu per arribar a les vuit del matí a Montserrat”, apunta. 

“Entenem que la pastoral es fa en qualsevol moment del dia i això els alumnes ens ho estan 
retornant”. El director de Maristes Sants-Les Corts afirma que “hi ha una fidelitat molt gran 
a l'estil marista”. Com s'hi arriba? “No tothom arriba als maristes sent marista, ni els 
professors ni els treballadors ni els alumnes. Alguns arriben accidentalment, però el treball 
del dia a dia fa que hi hagi una comunió”, diu Novell. Recorda les paraules del fundador 
dels maristes, Marcel·lí Champagnat, que deia: “No es pot educar si no s'estima”. I ho lliga 
amb l'educació vocacional: “Hi ha una part que traspassa el formalisme del que cal fer 
perquè és obligatori, i que és molt gratuït i voluntari”. 

http://www.cemaristes.cat/Home/_H4QS29qxa73-IsSW0m7Zrsp31OIVNlKwjvAJXGZyDJq-628Wlly1Hw
https://www.catalunyareligio.cat/ca/node/152188
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-montserrat-200-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/maristes-montserrat-200-anys
https://www.catalunyareligio.cat/ca/marcelli-champagnat-tenia-sensibilitat-educar
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El director de Maristes Sants-Les Corts subratlla la “voluntarietat” dels qui se senten part de 
la institució i posa com a exemple el final de curs dels joves, que fan el Camí de Sant Jaume: 
“Jo no puc provocar que ningú faci res que impliqui aquest gran esforç si no hi ha alguna 
cosa que surt de l'interior de les 
persones”. I matisa: “I no perquè ho 
hagin de fer, sinó perquè ho volen fer”. 

“Un sotrac molt fort” 

Fa més d'un any que es van 
conèixer els casos d'abusos a menors 
vinculats al centre. Preguntat per l'estat 
d'ànim del claustre, el director contesta 
amb franquesa: “Hem viscut un 
moment dolorós, va ser un sotrac molt 
fort, però va servir de catalitzador”. Ja 
fa uns anys que tant professors com 
famílies i alumnes han 
fet formació específica per a identificar 
casos similars i la sensibilització sobre 
la protecció a la infància ha crescut. 
“Ara, en qüestió d'hores, hi pot haver 
resposta efectiva”. 

En aquesta línia, Raimon Novell reitera 
les paraules recents del superior 
general dels maristes, Emili Turú: 
“Quan hi ha una víctima, s'ha de 
reconèixer que alguna cosa no hem fet 
bé i hem de demanar perdó”. Però 
insisteix que una “resposta madura” 
passa per identificar el debat com “un 
problema que té la societat”. I no cap congregació religiosa en particular. 

Considera que “s'ha menystingut el mal que s'ha fet a tot el col·lectiu de treballadors de 
Maristes Sants-Les Corts”. Segons explica Novell, “el professorat va sortint del sotrac i, amb 
confiança, amb l'esperança de fer les coses bé, seguim treballant”. 

Promoure drets i prevenir abusos 

Novell, abans d'agafar la direcció del centre, ja coordinava l'equip de protecció 
d'infància dels maristes a Catalunya. Davant la vulneració dels drets dels infants, sempre 
ha demanat un treball que traspassi les fronteres de les escoles. “La reflexió ha d'anar més 
enllà del que els maristes han patit. El problema va existir, existeix i malauradament 
existirà”. Fa referència així als estudis que situen el 80% dels casos d'abusos a menors en 
l'àmbit domèstic. Novell considera que es tracta de prevenir els abusos i, sobretot, 
“promoure els drets dels infants”. 

Aquesta cura de l'infant és una línia transversal de d'identitat marista. Just aquesta setmana 
el claustre de professors es reunia per a treballar la Guia per a la protecció dels infants de 
la Fundació Champagnat. Són conscients del repte i segueixen directrius que Roma va fixar 
ja l'any 2011 “una política molt clara”. 

https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/spotlight-maristes-un-possible-informe
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/spotlight-maristes-un-possible-informe
https://www.catalunyareligio.cat/ca/articles/maristes-ja-han-format-un-centenar-deducadors-en
http://www.maristes.eu/15/index.php/ca/
https://www.catalunyareligio.cat/ca/turu-vocacio-maristes-fraternitat
http://www.maristes.eu/15/index.php/ca/
http://www.maristes.eu/15/index.php/ca/
http://www.maristes.cat/sites/default/files/content/nodes/recurs/file/1007/e15b16protecciocat.pdf
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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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CURS DE FORMACIÓ EN DIVERSITAT RELIGIOSA, DIÀLEG 
INTERRELIGIÓS I MEDIACIÓ 

 
Aquest mes de juliol, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós - AUDIR us proposa 
un curs de formació en diversitat religiosa, diàleg interreligiós i mediació. Es tracta 
d'un curs que consta de dues parts: una primera part, dedicada a conèixer la diversitat 
religiosa, el diàleg interreligiós i la mediació, que es durà a terme de dilluns dia 3 de juliol a 
divendres dia 7 de juliol, de 10h a 14h, a la seu d'AUDIR (Barcelona); i una segona part, 
centrada en l'escolta profunda com a eina i experiència en els processos de mediació i 
diàleg interconviccional, que es durà a terme el dissabte dia 8 de juliol, de 10h a 19h, a 
Font-Rubí (Alt Penedès). Es tracta de dues parts complementàries, però independents 
entre elles, ja que la inscripció pot ser a totes dues parts o només a una d'elles. Trobareu 
informació més detallada del curs en els documents adjunts. 
 
Aquesta proposta respon, d'una banda, a la demanda creixent de formació en l'àmbit de la 
cogestió de la diversitat religiosa i a la necessitat de posar en valor el diàleg interreligiós 
com a eina indispensable per a la convivència i la cohesió social. De l'altra, a la voluntat de 
continuar ampliant els recursos humans d'AUDIR amb personal qualificat i en formació 
permanent. 
 
Podeu inscriure-us a través d'aquest formulari: http://audir.org/formacio-audir-diversitat-
religiosa-dialeg-interreligios-i-mediacio-del-3-al-8-de-juliol-de-2017/ 
 
Us esperem!  Clara Fons i Duocastella, coordinació de programes 
 Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós 
Carrer dels Lledó, 11, 1r - 08002 Barcelona | 
(+34) 93 457 69 80 - +34 629 14 12 84 
www.audir.org 
 
 

LA FAMILIA TERESIANA CELEBRA 
LA PENTECOSTA A TORTOSA 

 
PENTECOSTA 2017 
Els dies 3 i 4 de juny, a Tortosa la Familia 
Teresiana va celebrar la Pentecosta. Hi 
erem gent de Barcelona, Madrid, Tortosa, 
Valencia, Zaragoza, San Sebastian i 
Pamplona. Una trobada que tots esperem i 
que la fem, promoguda pel Moviment de 
Laics teresians (MTA). Nens, joves, 
germanes teresianes, matrimonis vam 
gaudir de la vinguda de l’Esperit. Els adults 
amb Natalia Pla que dinamitzava la trobada 
amb unes xerrades sota el títol “La Osadía 
del Dios de la Vida: libres para el amor, libres 
para amar”. 

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

http://audir.org/formacio-audir-diversitat-religiosa-dialeg-interreligios-i-mediacio-del-3-al-8-de-juliol-de-2017/
http://audir.org/formacio-audir-diversitat-religiosa-dialeg-interreligios-i-mediacio-del-3-al-8-de-juliol-de-2017/
http://audir.org/
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La vetlla va ser llarga donat que hi havia una motivació amb cançons de la Hna Fabiola i a 
continuació la foguera de l’Esperit i l’Eucaristía. 
Temps de silenci, de compartir i de respondre a la crida de l’Esperit 
El diumenge l’homenatge a Sant Enric d’Ossó amb la participació dels nens i testimonis 
dels adults. 
 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

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 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A CASA DE BETÀNIA 

 
Tanda d’exercicis que tindrem a la nostra Casa de Betània el pròxim mes de Juliol, són els 
dies següents: 
 
Del 20 al 29 de Juliol 
Director, Don Joaquin Aguilar, pvre. 
Casa de Betània 
Carrer Bonavista, 37 – telèfon 933751102 
Email:  info@hermanasdebetania.es 
Metro Línia V, estació Gavarra 
Preu:  300 euros 
 
 

ESCOLA PASTORAL AMB JOVES 

 
La Escuela de Pastoral con Jóvenes (EPJ) celebrará su XVI edición el próximo mes de 
octubre 
 
Madrid, 6 de junio de 2017 (IVICON).- La XVI edición de la Escuela de Pastoral con Jóvenes 
(EPJ), que se celebrará el próximo 7 y 8 de octubre en Salesianos de Atocha de Madrid, 
abordará los retos de la pastoral juvenil en una sociedad secular y plural. 

mailto:info@hermanasdebetania.es
http://www.escueladepastoral.org/
http://www.escueladepastoral.org/
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La EPJ es una iniciativa interinstitucional promovida por una decena de instituciones, entre 
las que se encuentran dos delegaciones diocesanas de pastoral con jóvenes (León y 
Toledo), cinco congregaciones religiosas (Marianistas, Escolapios, La Salle, Salesianos y 
Vedruna) y tres asociaciones laicales (Acción Católica, Institución Teresiana-Acit Joven y 
Adsis). Nació en 2001 como espacio formativo para miembros de las comunidades Adsis. 
A raíz del Fórum de Pastoral con Jóvenes se abre a otras organizaciones eclesiales, 

primero solo en su convocatoria y 
finalmente también en su 
organización y desarrollo, a fin de 
disponer de un marco común de 
formación para agentes de pastoral. 

 El documento marco de la XVI 
edición, que el equipo de jóvenes 
lleva elaborando a través de 
diferentes encuentros durante el 
último año, destaca el contexto 
“secular y pluralista” en el que se 
mueven los jóvenes hoy. ”Hay 
muchas personas –describen– que 
orientan su vida sin necesidad de 
religión, para muchos conciudadanos 
Dios no es necesario en su vida”, y 
confirman que la “la fe ha dejado de 
ser un presupuesto obvio”. Por ello, 
los jóvenes perciben como “urgencia 
pastoral” en este tiempo “volver a 
partir de Dios” y destacan los retos 
para la fe de la sociedad pluralista en 
la que nos movemos, como la actitud 
relativista, el desarraigo o el 
individualismo. Los propios jóvenes 

constatan las dificultades para construir su propia identidad. “No es fácil crecer sin 
referencias, sin comunidad, sin historia”. “Hoy más que nunca –destacan– las jóvenes 
generaciones necesitan educadores que acompañen sus procesos de crecimiento”. 

Para los jóvenes, el objetivo básico la pastoral juvenil pasa por escuchar y comprender las 
preguntas que se hacen los jóvenes hoy, así como abrir también un espacio a la experiencia 
de Dios. En definitiva, “poner en relación cielo y tierra”, proponiendo, como dice el Papa 
Francisco, la vida cristiana desde un lenguaje comprensible. La Pastoral con Jóvenes 
constituye en este sentido una oportunidad para poner en relación a los jóvenes con la 
Iglesia. “Los agentes de pastoral transitamos ese puente cada día, queremos llevar a los 
jóvenes hasta Jesús y su Iglesia, y llevar también la Iglesia de Jesús a los jóvenes”, 
destacan en el borrador del documento. 

Desde la EPJ se insiste en que el fortalecimiento de la pastoral juvenil está en los mismos 
jóvenes, “ya que ellos no son el problema, sino la solución” y celebran la convocatoria del 
próximo sínodo de octubre de 2018 entorno a los jóvenes.   

Más información en la web escueladepastoral.org  
y en el email EscPastoralJovenes@gmail.com 

http://www.escueladepastoral.org/


  
 
 
 
 
  

    32 | 36 

 
 
 
 

SANT JOAN DE LES ABADESSES, MIL ANYS D’ABSÈNCIA 

 
Qui participa a la jornada 
SANT JOAN DE LES 
ABADESSES, MIL ANYS 
D'ABSÈNCIA? 
Descobreix els ponents que 
participaran a la jornada i 
els organitzadors i 
col·laboradors que la faran 
possible. 
Mil anys després de 
l’extinció de la comunitat de 
monges benedictines de 
Sant Joan, ens reunim a 
Sant Joan de les Abadesses 
per recuperar la memòria i 
seguir avançant en l'estudi i 
el coneixement del primer 
monestir femení dels 
comtats catalans! 
 
Aquí en tens un tastet... 
 
 

COMUNITAT DE SANT’EGIDIO 
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PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE MISSIONAL 

 

PRESENTACIÓ 

DEL LLIBRE 

"M E M Ò R I E S" 

d'un missioner i 

d'unes missioneres. 

LLIBRE 

MISSIONAL 

 

 

 

 

 
 

El P. Josep Mª Valls i Anguera, franciscà, de 98 anys d’edat, acaba de fer la 
presentació del seu llibre “MEMÔRIES”, al Col·legi-Parròquia de Sant Francesc de 
Sabadell, davant d’una munió d’oients: frares, religioses, membres de l’Orde franciscà 
seglar, alumnes i amics. 

Fra Carles Fuentes, Guardià del Convent va fer la salutació i va donar la paraula, 
primer a Fra Agustí Boadas, que va exposar el perquè del llibre . Ell mateix P. Agustí és 
que ha fet la maquetació. Després al P. Josep Mª Valls i Anguera, franciscà, que va explicar 
l’origen de la seva vocació missionera i franciscana que origina el seu llibre “MEMÒRIES”. 
Finalment va donar la paraula a fra Francesc Linares, Conseller Provincial de la Província 
de la Immaculada i Guardià de la Fraternitat franciscana de Sant Antoni de Barcelona, que 
va fer la cloenda.. 

Hi eren presents la Vicaria General de les Franciscanes de la Nativitat, (Darderes), i 
dues religioses  més. Aquestes franciscanes encara estan presents al Perú, a les missions 
de que parla el llibre. 

Aquest llibre conta les seves experiències missioneres d’uns vint-i-cinc anys de vida 
apostòlica a l’Argentina i sobretot al Perú, on va treballar en equip amb les germanes 
Franciscanes de Nostra Senyora de la Nativitat.  

Escriu amb un estil directe i planer, i hi fa present sobretot l’aventura i la vivència de 
fe de la seva vida. Aquest llibre es fa llegir amb gust, no solament per les anècdotes que hi 
són sempre presents, sinó també pel contingut pastoral i espiritual, així com per un punt 
d’humor naïf que s’hi escampa arreu. 

Al final es va fer un brindis pel P. Josep Mª Valls, franciscà i autor del llibre, i per ser 
el Degà de la Província  del Immaculada, amb els seus 98 anys. ENHORABONA P: Valls. 
Gràcies a tots per la vostra assistència.   

 
Fra Josep Gendrau i Valls ofm 
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Davant l’acord assolit en matèria de negociació col·lectiva  

Dèiem al FECC Informa de començament de curs que un dels reptes del període que 
s’albirava estava relacionat amb el conveni col·lectiu. En efecte, la conjuntura de titularitats, 
treballadors i treballadores del sector passa per uns moments delicats. És latent encara la 
solució que pugui donar-se al premi de fidelitat, que actualment manté suspès el seu 
abonament al personal docent. Però també resta pendent l’aplicació de la disposició 
transitòria segona de la LEC, un mandat al Govern relacionat amb l’homologació retributiva 
i de condicions de treball del professorat dels centres que presten el servei d’Educació de 

Catalunya, el límit el termini del qual és cada cop 
més a prop. O altres situacions derivades de les 
condicions de treball en general.  

 Per això resulta molt positiu que les 
organitzacions sindicals representatives del sector 
i les entitats representants de les institucions 
titulars hagin arribat a un acord de revisió salarial 
que afecta el personal docent dels nivells no 
concertats i el personal d’administració i serveis. 

Aquest pacte es va tancar el proppassat divendres dia 26 de maig, i us en farem arribar els 
aspectes tècnics àmpliament explicitats, a través d’una circular CESEC.  

L’acord resulta positiu per diverses circumstàncies. Entre elles, podem destacar la 
unanimitat amb què s’ha assolit, perquè partíem d’un conveni que no va ser signat pel 
sindicat CCOO. També cal valorar l’esforç de les institucions titulars, perquè en un entorn 
econòmic no gaire favorable, van decidir afrontar una negociació que, a instàncies dels 
sindicats, és d’aplicació a un personal que ha vingut mantenint congelat el salari des de 
l’any 2014. Però la característica que es pot valorar de manera més accentuada és que en 
una matèria sobre la qual les parts negociadores disposen de capacitat, ha existit prou 
sensibilitat i bona voluntat de tothom per poder tancar un pacte que, com a tal, satisfarà els 
afectats de manera diferent però que, en definitiva, és una mostra de voluntat d’entesa entre 
els representants dels treballadors i de les titularitats.  

Resta encara camí per recórrer. Com sabem, la peculiaritat del nostre sector dibuixa 
matèries de la negociació col·lectiva que no es poden abordar sense un compromís del 
Departament d’Ensenyament. L’Administració no és part de la relació laboral, però sí que 
pot condicionar-la de manera molt directa per definició legal, tal com figura a l’art. 117 de la 
LOE, en establir-se que els compromisos a què es pogués arribar en conveni col·lectiu que 
impliquessin alteracions en les despeses de personal i en els costos laborals del professorat 
no seran assumits pel Departament d’Ensenyament si no tenen el seu reflex a les partides 
pressupostàries de la Generalitat. És a dir, s’ha d’arribar a una entesa política per tal que la 
situació laboral del personal que presta serveis als centres concertats i les obligacions que 
les titularitats haguessin d’assumir sobre les condicions de treball d’aquell pugui ser 
finançada per la despesa pública.  

L’acord que ara s’ha assolit no tanca la negociació col·lectiva, sinó que és un pas orientat 
a l’objectiu final d’un nou conveni. Tant de bo que la voluntat de diàleg i entesa manifestada 
en la mesa negociadora oberta per la revisió salarial es pugui mantenir en futures 
negociacions, davant de les quals l’Administració s’haurà de pronunciar pel bé de l’escola 
concertada. 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 644 | 6.06.2017 
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El Moviment dels Focolars és una associació de l’Església catòlica que va néixer a Itàlia i 
que s’ha estès per tot el món. Fundats per Chiara Lubich l’any 1943, el focolars treballen 
per la unitat i la fraternitat entre les persones i a favor del diàleg ecumènic i interreligiós. 
“Signes dels temps” entrevista Maria Àngels Capellas i Aurelio Cerviño, membres del 
Moviment dels Focolars a Catalunya. La conversa s’ha gravat al Centre Mariàpolis Loreto 
de Castell d'Aro. 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 11 de juny  de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
 

 
 
 
 
 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC 
Director del CEVRE 

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

Olga Mª Sánchez Secretària auxiliar de l’URC i del CEVRE urc.info@gmail.com 
 Dilluns a divendres: 09.30 – 13.30  

   JUNY  | 2017 
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 

Signes dels temps a TV3 : « Moviment dels Focolars » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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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 

 
 
 
 
 

mailto:sec.general@urc.cat
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