
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Barcelona, 15 de juny de 2017                                                                                    ANY X. núm.        

Infiorata : Corpus Christi 
I JACINTA a Francesc a Fàtima 

XIX Capítol de les Les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús 
L’Escola Cintra rep la visita de la consellera d’Ensenyament 

I Jornada Mundial dels Pobres: 19 de noviembre de 2017 
Adela Cortina: “Tots els éssers humans som aporòfobs” 

La meva preocupació principal és que siguem fidels al nostre carisma claretià 
Tres rostres dels conflictes 

Sin Salidas 
Les Avellanes reproduirà en 3D els sepulcres dels comtes d’Urgell 

Les religioses de Iesu Communio  arriben a Godella (València) 
Exercicis Espirituals a Montserrat: dues últimes setmanes per inscriure’s-hi 

Premis Església Plural 
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   MÍNIMA CONGREGACIÓN DE 

RR. SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS” 

 

 
Les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús celebrarem el XIX Capítol 

General en nostra casa Mare de Vic (Barcelona) Espanya, del 18 de juliol al 1 
d'agost del 2017, precedits d'uns dies d'Exercicis Espirituals. 

 
El lema que ens convoca "Amb el Cor de Jesús, en comunió amb els Pobres, 

la Mare Terra i el Món" ens impulsa a revitalitzar la nostra vida consagrada des del 
Cor de Jesús i, en fidelitat al nostre Carisma, per ser presents on Déu ens 

demana avui. Volem donar resposta als reptes del Món i de l'Església! 
En aquest moment de gràcia per a la Congregació necessitem la força de 

l'Esperit i confiem en la vostra pregària. 
 

En el Cor de Jesús. 
 

Gna. María Isabel Diez SCJ 
Superiora general 

 

XIX Capítol de les Les Germanes Serventes del Sagrat Cor de Jesús 
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El dimecres dia 7 de juny va tenir lloc a l’Escola Cintra una trobada rellevant i molt 
esperada, amb diferents representants de l’àmbit de l’Administració. Es va comptar amb 
la presència de: 
 

 H. Sra. Meritxell Ruiz  (Consellera d’Ensenyament) i  Sr. Miquel Garcia 
Casaponsa (Dir. Gen. Centres Concertats i Centres Privats)    

 Sres. Gala Pin (Regidora de Ciutat Vella), Mercè Homs (Presidenta Districte 
de Ciutat Vella) i Júlia Quintela (Tècnica d’Educació) 

 Sres. Mercè Massa (Gerent del Consorci d’Educació de Barcelona)  i Joanna 
Madurell (Inspectora)  

 Enric Puig sj (Fundació Escola Cristiana de Catalunya) 

 Josep Sanromà  cmf, Roser Berguedà ccv i Eduard Pini ep (Junta Associació 
Cintra)  

 Imma Bonada ccv, Lourdes Minguella i M. Fe Fernández (Equip Directiu de 
l’escola) 

 Pere A. Cortiella (col·laborador Cintra) 
 

La trobada va tenir dues parts: una primera en forma de reunió conjunta entre tots 
els assistents per conèixer el projecte educatiu i escoltar els alumnes. Aquests 
van dir unes paraules com: “estoy muy contento por la oportunidad que se me está 
dando en Cintra para tener el título de la ESO; los profesores me ayudan en todo 
lo que necesito, los compañeros son buenos” que van merèixer l’aplaudiment dels 
qui les escoltaven. Per iniciativa de la Sra. Consellera també es feren algunes 
consideracions sobre la necessitat de perllongar més enllà de l’ESO els vincles 
dels alumnes amb Cintra o la possibilitat d’acollir alumnes repetidors  del darrer 
any de Primària majors de 13 anys.   

L’Escola Cintra rep la visita de la consellera d’Ensenyament 
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Per la provisionalitat dels 
“mòduls-cargoleres” i el seu 
envelliment natural, vàrem 
compartir la necessitat d’iniciar 
aviat la construcció d’un edifici, 
per una nova escola, en el mateix 
Raval (St. Bartomeu 5 i 7). I per 
tan concretar el calendari pels  
propers tràmits.  Es va parlar del 
que ja s’ha estat fent, i la 
necessitat de tot el suport tècnic, 
etc. de les Administracions. Es 
comenta  el treball per confirmar 
el compromís econòmic d’una 
important entitat. 

Es fa palès el reconeixement de 
Cintra per l’ajuda constant del 
Departament d’Ensenyament, D. 
Ciutat Vella Aj. Bcn, i Consorci 
E.B., com fruit d’una 
responsabilitat compartida 
envers els adolescents en 
situació de notable precarietat, 
mereixedors d’una atenció 
prioritària. 

La segona part va ser la visita 
pròpiament dita, on la Consellera 
i els altres assistents, guiats pels 
mateixos alumnes, van passar 
per les classes saludant al 
professorat i acabant fent-nos 
una foto grupal al pati de Cintra. 

Agraïm a la Consellera Meritxell 
Ruiz i acompanyants haver fet 
realitat aquesta visita. Amb el seu 

estil afable i proper, hem quedat il·lusionats i esperançats davant els nous temps 
que ens esperen.         

        Equip Directiu de Cintra 
Barcelona, 7 de juny 2017 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES 

Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario 
19 de noviembre de 2017 

No amemos de palabra sino con obras 

 
1. «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras» 
(1 Jn 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano 
puede ignorar. La seriedad con la que el «discípulo amado» ha transmitido hasta 
nuestros días el mandamiento de Jesús se hace más intensa debido al contraste que 
percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos 
concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas: el que 
quiere amar como Jesús amó, ha de hacer suyo su ejemplo; especialmente cuando se 
trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos 
bien, y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares: Dios nos amó primero 
(cf. 1 Jn 4,10.19); y nos amó dando todo, incluso su propia vida (cf. 1 Jn 3,16). 

Un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es 
decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo inflama de tal manera el corazón que 
cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y 
pecados. Y esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia 
de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso 
nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Así, la misericordia que, por así 
decirlo, brota del corazón de la Trinidad puede llegar a mover nuestras vidas y generar 

I Jornada Mundial dels Pobres 
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compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se 
encuentran necesitados. 

2. «Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha» (Sal 34,7). La Iglesia desde siempre ha 
comprendido la importancia de esa invocación. Está muy atestiguada ya desde las 
primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a siete 
hombres «llenos de espíritu y de sabiduría» (6,3) para que se encarguen de la asistencia 
a los pobres. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad 
cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue 
posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía que manifestar 
en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del 
Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del Reino de los 
cielos (cf. Mt 5,3). 

«Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada 
uno» (Hch 2,45). Estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los 
primeros cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado 
a la misericordia, describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. 
Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier generación, y por lo tanto también 
a nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de los más 
necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta con igual 
convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas: «Queridos hermanos, escuchad: 
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y 
herederos del reino, que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis 
afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y 
los que os arrastran a los tribunales? [...] ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir 
que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un 
hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros 
les dice: “Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago”, y no les dais lo necesario 
para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está 
muerta» (2,5-6.14-17). 

3. Ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado 
completamente este llamamiento, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. 
Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha 
suscitado, en efecto, hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en 
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servicio de los pobres. Cuántas páginas de la historia, en estos dos mil años, han sido 
escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad, y con el generoso ingenio de 
la caridad, han servido a sus hermanos más pobres. 

Entre ellos destaca el ejemplo de Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos 
a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino 
que decidió ir a Gubbio para estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de 
inflexión de su conversión: «Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver 
a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos, y los traté con misericordia. Y 
alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del 
cuerpo» (Test 1-3; FF 110). Este testimonio muestra el poder transformador de la caridad 
y el estilo de vida de los cristianos. 

No pensemos sólo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de 
voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de 
buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y 
útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las 
injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un 
verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un 
estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran 
en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. 
Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano 
la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos 
su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión 
sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la sagrada liturgia, 
se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los 
hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del santo Obispo 
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Crisóstomo: «Si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está 
desnudo; no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera 
del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez» (Hom. in 
Matthaeum, 50,3: PG 58). 

Estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos 
a los ojos, a abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de 
soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras 
certezas y comodidades, y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. 

4. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para 
seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de él y con él, un camino que lleva a la 
felicidad del reino de los cielos (cf. Mt 5,3; Lc 6,20). La pobreza significa un corazón 
humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y pecadora para 
superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña haciendo que nos creamos 
inmortales. La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, 
la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más 
bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras 
responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en 
la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida 
que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y también vivir los vínculos 
y los afectos de modo generoso y desprendido (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 
25-45). 

Sigamos, pues, el ejemplo de san Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, 
precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo 
en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, 
generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos 
comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
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pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no 
pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida. 

5. Conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar 
de forma clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas 
caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el 
encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia 
y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas 
y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro 
de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica 
perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando 
consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de 
unos pocos y la indiferencia generalizada. 

Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza descarada 
que se acumula en las manos de unos pocos privilegiados, con frecuencia acompañada 
de la ilegalidad y la explotación ofensiva de la dignidad humana, escandaliza la 
propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera. Ante este 
escenario, no se puede permanecer inactivos, ni tampoco resignados. A la pobreza que 
inhibe el espíritu de iniciativa de muchos jóvenes, impidiéndoles encontrar un trabajo; a 
la pobreza que adormece el sentido de responsabilidad e induce a preferir la delegación 
y la búsqueda de favoritismos; a la pobreza que envenena las fuentes de la participación 
y reduce los espacios de la profesionalidad, humillando de este modo el mérito de quien 
trabaja y produce; a todo esto se debe responder con una nueva visión de la vida y de la 
sociedad. 

Todos estos pobres —como solía decir el beato Pablo VI— pertenecen a la Iglesia por 
«derecho evangélico» (Discurso en la apertura de la segunda sesión del Concilio 
Ecuménico Vaticano II, 29 septiembre 1963) y obligan a la opción fundamental por ellos. 
Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y ayudarlos: son manos que 
traen esperanza. Benditas las manos que vencen las barreras de la cultura, la religión y 
la nacionalidad derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad. 
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin «peros» ni «condiciones»: 
son manos que hacen descender sobre los hermanos la bendición de Dios. 

6. Al final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de 
los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada 
vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más 
necesitados. Quisiera que, a las demás Jornadas mundiales establecidas por mis 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1963/documents/hf_p-vi_spe_19630929_concilio-vaticano-ii.html
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predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada 
esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su 
conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres. 

Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener, en esta 
jornada, la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra 
solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre 
celestial. Esta Jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes 
para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura 
del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente 
de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de 
cualquier acción de solidaridad, como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y 
la tierra para todos; son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, 
muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión 
alguna. 

7. Es mi deseo que las comunidades cristianas, en la semana anterior a la Jornada 
Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, Domingo XXXIII del 
Tiempo Ordinario, se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de 
amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los 
voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se 
manifieste con más autenticidad la celebración de la Solemnidad de Cristo Rey del 
universo, el domingo siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con todo su 
significado más genuino en el Gólgota, cuando el Inocente clavado en la cruz, pobre, 
desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo 
abandono al Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este 
Amor, que lo resucita a nueva vida el día de Pascua. 
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En ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, 
acerquémonos a ellos: será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. 
De acuerdo con la enseñanza de la Escritura (cf. Gn 18, 3-5; Hb 13,2), sentémoslos a 
nuestra mesa como invitados de honor; podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la 
fe de manera más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos 
muestran de modo sobrio, y con frecuencia alegre, lo importante que es vivir con lo 
esencial y abandonarse a la providencia del Padre. 

8. El fundamento de las diversas iniciativas concretas que se llevarán a cabo durante 
esta Jornada será siempre la oración. No hay que olvidar que el Padre nuestro es la 
oración de los pobres. La petición del pan expresa la confianza en Dios sobre las 
necesidades básicas de nuestra vida. Todo lo que Jesús nos enseñó con esta oración 
manifiesta y recoge el grito de quien sufre a causa de la precariedad de la existencia y 
de la falta de lo necesario. A los discípulos que pedían a Jesús que les enseñara a orar, 
él les respondió con las palabras de los pobres que recurren al único Padre en el que 
todos se reconocen como hermanos. El Padre nuestro es una oración que se dice en 
plural: el pan que se pide es «nuestro», y esto implica comunión, preocupación y 
responsabilidad común. En esta oración todos reconocemos la necesidad de superar 
cualquier forma de egoísmo para entrar en la alegría de la mutua aceptación. 

9. Pido a los hermanos obispos, a los sacerdotes, a los diáconos —que tienen por 
vocación la misión de ayudar a los pobres—, a las personas consagradas, a las 
asociaciones, a los movimientos y al amplio mundo del voluntariado que se comprometan 
para que con esta Jornada Mundial de los Pobres se establezca una tradición que sea 
una contribución concreta a la evangelización en el mundo contemporáneo. 

Que esta nueva Jornada Mundial se convierta para nuestra conciencia creyente en un 
fuerte llamamiento, de modo que estemos cada vez más convencidos de que compartir 
con los pobres nos permite entender el Evangelio en su verdad más profunda. Los pobres 
no son un problema, sino un recurso al cual acudir para acoger y vivir la esencia del 
Evangelio. 

Vaticano, 13 de junio de 2017 - Memoria de San Antonio de Padua 

Francisco 
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Adela Cortina, doctora en Filosofia, ha encunyat el terme ‘aporofòbia’ 
Soc valenciana. Estic casada i no tinc fills. Soc El projecte de l’Estat de benestar és de les coses 
més interessants que s’han proposat, i encara que és difícil d’aplicar hauríem d’insistir-hi. Soc 
creient 

 
LV | Foto: Emilia Gutiérrez 
“Tots els éssers humans som aporòfobs” 
IMA SANCHÍS | La Vanguardia - 14/06/2017 
Lea la versión en castellano 
Desafiament 

El seu tema és l’ètica, l’ha analitzat en diversos assajos: Ética mínima És membre de la 

Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, doctora honoris causa per dotze 

universitats, p remi Internacional d’Assaig Jovellanos 2007 i premi Nacional d’Assaig 

2014. Ara reflexiona sobre el rebuig al pobre a Aporofobia ( Paidós), i explica que el 

rebuig per les persones que creiem que no tenen res per oferir-nos està arrelada en la 

societat. Saber-ho és el primer pas per canviar-ho en un moment en què el joc del donar 

i rebre és la norma social, joc del qual queda exclòs el pobre, que acaba sent molest 

fins i tot en la seva pròpia família. 
 
Aporofòbia? 
Fòbia o rebuig al pobre. 

Una paraula nova per a un sentiment vell ? 
Sí, calia donar nom a aquesta realitat que avui més que mai està arrelada en la nostra 
societat. 

És un primer pas. 
Em crida l’atenció que es parli tant de xenofòbia, de fòbia a l’estranger sense matisar, 
perquè tots sabem que hi ha estrangers que són molt benvinguts i d’altres que no. 

Tots els éssers humans som aporòfobs 

http://www.lavanguardia.com/autores/ima-sanchis.html
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20170614/423381971627/todos-los-seres-humanos-somos-aporofobos.html
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Setanta-cinc milions de turistes ens van visitar l’any passat. 
Els turistes ens encanten. Aquells estrangers que es deixen els diners al nostre país 
són benvinguts independentment del seu origen, color de pell o religió. Però hi ha altres 
estrangers que ens molesten, com els immigrants pobres i els refugiats polítics, i 
durant anys també ha passat amb algunes ètnies com els gitanos. 

No els del cante jondo. 
No, els que demanen pel carrer. El pobre, el sense recursos, el desemparat, el que 
sembla que no pot aportar res positiu al PIB del país al qual arriba o en el qual viu, el 
que aparentment no porta més que complicacions, ens molesta. 

Això passa a tot el món? 
Sí, té una dimensió universal. 

Tampoc no és un fenomen nou. 
Està en el nostre cervell: tots els éssers humans som aporòfobs. L’aporofòbia té arrels 
cerebrals, però també socials, de manera que es pot modificar i cal fer-ho. 

Expliqui’m en quin lloc del meu cervell allotjo 
menyspreu envers el pobre. 
Els humans som gregaris, ens cal ajuda d’altres, 
i quan pensem que hi ha algú que no ens en pot 
oferir gaire provem de relegar-lo i deixar-lo de 
banda. És una tendència que es va anar gestant 
en el transcurs de l’evolució. 

Així doncs el nostre cervell també és xenòfob. 
Sí. Els humans primitius vivien en grups petits i 
homogenis pel que fa a costums i raça. La 

col·laboració i cohesió en aquells grups era necessària per a la supervivència. 

I el foraster era una amenaça? 
Sí, per a l’estabilitat; i el pas següent va ser el rebuig de tot aquell que pot plantejar-
nos problemes i que sembla que no ens donarà res. L’aporofòbia és una escissió entre 
aquells que es creuen ben situats i superiors i els que han quedat despenjats de la 
societat. 

Ningú no considera que rebutgi els pobres. 
No, però els delictes contra els sensesostre no paren de créixer, per això cal donar-li 
nom i visibilitat. Hem de reconèixer que aquesta tendència a relegar els que sembla 
que no tenen res de bo per oferir està en tots nosaltres. 

Costa de creure. 
Quan una persona té un parent que és pobre no li agrada exhibir-lo, i en canví sí que 
li agrada lluir el parent ben situat, és una discriminació que està en la nostra evolució. 

La conveniència. 
Efectivament, els éssers humans estem disposats a donar per tal de tenir expectatives 
de rebre alguna cosa a canvi, i el pobre queda fora d’aquesta possibilitat, i ens sembla 
que tenir-lo en compte implica perdre capacitat adaptativa biològicament i socialment. 
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Es tracta d’una patologia social? 
Sí, però és important recalcar que tenir una predisposició no implica estar determinat 
a actuar en aquest sentit. El cervell és plàstic. 

Quines són les solucions? 
L’educació, i també crear institucions igualitàries. Hi ha els que proposen la biomillora 
moral, però jo no hi estic d’acord. 

En què consisteix? 
Canviar les bases biològiques a través de fàrmacs o d’intervencions cerebrals. 

De tota la humanitat? 
Implantant-la a través de grups, per exemple a les escoles es podria distribuir 
oxitocina, que ens fa més amigables. 

És una bogeria. 
Les persones que ho proposen argumenten que cada cop tenim més mitjans per 
progressar, però que no estem moralment preparats per fer front a tots aquests mitjans 
tècnics. 

Sembla ciència-ficció. 
Millorar la moral humana s’ha 
intentat al llarg de mil·lennis a 
través de l’educació sense grans 
resultats. Tenint en compte que 
les nostres motivacions estan 
lligades a la biologia, investigar 
seriosament la nostra millora 
biològica representaria un 
veritable progrés, asseguren els 
seus partidaris. 

No li agrada la idea? 
Em sembla forassenyada. Jo 
continuo creient en l’educació, la 
voluntat social i el fet de garantir 

institucions igualitàries que defensin que tots som vàlids. 

Però no sembla que en siguem capaços. 
L’ésser humà té la tendència a l’egoisme i la tendència a la cooperació i la solidaritat. 
És com la història d’aquell vell cheroqui que li explica al seu net que tots tenim a dins 
un llop bo i un de dolent. “Quin llop guanya?”, li pregunta el net. 

“ Aquell que tu alimentes”. 
Si alimentem la compassió, és a dir, si patim amb altres el seu patiment i compartim 
les seves alegries, les coses poden anar endavant, i aquesta és la meva proposta, 
conrear l’hospitalitat. 

En què ens equivoquem? 
A educar en la hipocresia, dir una cosa i fer-ne una altra, això és el que ens ensenyen. 
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Catalunya Cristiana. 11 juny 2017. Joan Piñol. Barcelona. Fotos: Jordi Llisterri 

El pare Mathew Vattamattan, superior general dels Fills de l’Immaculat Cor de 
Maria, visita Catalunya 
 
El pare Mathew Vattamattan 
(Índia, 1959) és superior general 
dels Fills de l’Immaculat Cor de 
Maria, més coneguts com a 
claretians, des del setembre del 
2015. Porta gairebé dos anys 
coneixent a fons la congregació, 
viatjant per tot el món i atenent les 
necessitats dels tres mil religiosos 
claretians. En aquesta entrevista, 
ja mostra com de profund és el 
coneixement que té de les 
principals preocupacions i reptes 
d’aquesta congregació fundada 
pel català sant Antoni Maria Claret. 
És el primer superior general 
claretià nascut fora d’Europa i dels 
pocs que no és espanyol. Amb 58 
anys, té una gran energia i una 
perspectiva molt positiva sobre el 
futur de la congregació. Sens 
dubte, la visió de l’Església 
dinàmica, jove i creixent que es viu 
a l’Àsia condiciona molt l’actitud 
del pare Vattamattan, que vol 
impulsar la tasca apostòlica de la 
congregació.  
 
Quina és la salut dels 
claretians? 
La congregació tindrà tanta bona 
salut com més oberts estiguem a l’esperit del nostre carisma. Aquesta és la qüestió 
principal. Veig que, en general, gaudim sent claretians, estem a prop de les perifèries i 
de les persones amb necessitats, estem orientats a les persones. Però la primera qüestió 
és ser fidel a la pròpia vocació. No tothom sap el que significa ser un missioner consagrat 
en el sentit més profund. El meu primer esforç personal com a superior és ajudar a 
descobrir aquesta profunditat i gaudir sent persones que han trobat Crist i senten aquesta 
crida. I tot plegat viure-ho enmig d’un món que no sempre hi ajuda. 
 
Com a superior de la congregació, com potencia viure el carisma en profunditat? 
El que mirem és de crear un ambient propici. Tothom és important, no només per allò 
que fa sinó simplement per allò que és. Això ho intento assegurar als membres de la 

La meva preocupació principal és que siguem fidels al nostre 
carisma claretià 
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congregació. Encara que un estigui en dificultats, tothom hi és present. No són 
treballadors de la congregació sinó que tots som fills de Déu i fills de la congregació. 
Intento dir-los que som una sola família, no som una col·lecció de províncies. Les 
fortaleses i els punts dèbils de cada regió són les fortaleses i els punts dèbils de tota la 
congregació. El repte és com serem una autèntica família enmig de la realitat a la qual 
ens enfrontem. 
 
Sobretot quan a l’Àfrica i a Àsia hi ha un gran vigor i moltes vocacions i a Europa 
és a l’inrevés. 
Europa va ser molt fecunda pel que fa a vocacions i ara ja no ho és degut a una sèrie de 

factors socials, culturals i religiosos. La 
forma de vida religiosa ja no atrau tants 
joves. És perquè Déu ja no crida? No ho 
sé. Tot i així, seguim tenint vocacions en 
altres llocs del món. Com compartir 
recursos és una de les qüestions sobre la 
taula. Per a nosaltres ara és molt 
important treballar la interculturalitat dins 
la congregació. 
 
En aquest sentit, és difícil per als 
religiosos no europeus adaptar-se a la 
realitat d’aquí? 
Les dificultats sempre hi han estat. Però, 
de fet, crec que ara és més senzill gràcies 
a les comunicacions i la facilitat per 
moure’ns d’un lloc a un altre. També ha 
canviat la diversitat a Europa. El primer 

cop que vaig venir a Vic fa trenta anys la gent pel carrer em mirava sorprès perquè era 
dels pocs que no eren blancs. Ara, en canvi, hi ha gent de tot el món i de totes les races. 
 
Llavors, les dificultats d’on venen? 
El problema no és cultural o que la gent rebi malament els missioners d’altres països. El 
tema és que alguns poden passar-s’ho malament perquè si no hi ha fidels no és tan 
gratificant la missió sacerdotal. Pot passar que sigui difícil dominar la llengua o com 
relacionar-se amb els joves d’aquí i aquestes dificultats poden desanimar fins que un no 
hi troba el sentit. 
 
I en el cas de Catalunya, com afecta aquesta major cooperació intercultural? 
És un procés que estem fent de cooperació entre les províncies. Per exemple, ara la 
província claretiana de Catalunya s’unirà amb les d’Euskal Herria, Itàlia i França. 
Segurament, d’aquí a dos anys ja s’haurà consolidat el procés d’unificació. Crec que, fins 
a cert punt, això donarà una energia extra. La meva experiència és que davant les 
dificultats t’has d’obrir i sortir de tu mateix i quan ho fas hi ha un creixement i un nou vigor. 
No provocarà cap miracle perquè tindrem el mateix problema de manca de religiosos 
però implicarà una nova manera de fer les coses. 
 
Vostè ha estat mestre de novicis a l’Índia, un país on estan sorgint moltes 
vocacions claretianes. 
No es pot comparar amb Europa. A l’Índia els cristians som una petita minoria enmig 
d’una gran majoria d’hindús. Davant d’aquesta situació, l’Església sempre té el repte de 
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donar el millor d’ella mateixa. A més, la diferència més pronunciada amb Europa és que 
a l’Índia ningú no es qüestiona la fe, cadascú té la seva religió però l’existència de Déu 
és quelcom clar per a tothom. A l’Índia, Déu forma part de la nostra vida quotidiana. 
 
No hi ha la secularització d’Europa. 
Hi ha una enorme diferència entre el secularisme a l’Índia i el secularisme a Europa. Per 
a nosaltres, secularisme significa un espai per a totes les religions per tal que puguin 
coexistir. En canvi, aquí a Europa secularisme significa que la fe no pot estar present en 
l’àmbit públic, que ha de ser un tema privat. 
 
Això afecta l’evangelització dels joves... 
Aquí és molt complicat per a un jove entrar en contacte amb la fe, conèixer en primera 
persona Déu. Hem d’ajudar els joves a gaudir d’estar amb Déu i estar amb els germans 
a l’Església. Però també vull dir que en aquest context difícil els claretians espanyols 

treballen moltíssim amb els 
joves. De fet, potser s’hi 
involucren més que a l’Índia. 
Treballen molt a prop dels joves, 
estan amb ells i els ajuden, fins i 
tot molt més que en altres països. 
En altres llocs, donem per 
descomptat que els joves vindran 
a l’església i aquí cal esforçar-se 
molt. 
 
Com va néixer la seva vocació 
claretiana? 
Quan era petit no havia pensat 
mai a ser sacerdot. A l’escola 
vaig trobar la companyia i el 
testimoni dels claretians i durant 
la meva formació vaig trobar 

Jesucrist… Això va transformar-me totalment. Al final, vaig entregar la meva vida a Jesús 
i he trobat la felicitat en aquesta entrega. Al noviciat vaig descobrir més de la vida de sant 
Antoni Maria Claret. Després arriba la consolidació de la vocació, a través de les 
situacions de la vida que un no planifica però que ajuden a reafirmar-se. Vaig estar en 
una parròquia, amb els joves, també vaig estudiar a Roma, i en tot això vaig trobar una 
confirmació de la meva vocació. 
 
Quins són els punts fonamentals d’aquesta alegria? 
No podem oblidar que els pilars de la felicitat de la pròpia vocació són diversos. Trobar-
se amb Jesucrist en la pregària. Compartir en la fraternitat de la comunitat. I també en 
l’apostolat, on gaudeixes donant el millor de tu mateix als altres. 
 
En aquest apostolat, com es pot viure l’esperit d’Església en sortida que tant 
repeteix el Papa?  
És important entendre l’espiritualitat profunda que hi ha al darrere d’aquesta idea 
d’Església en sortida perquè està arrelada al misteri de l’encarnació. Crist sortint de la 
glòria per esdevenir home, Crist sortint d’ell mateix en la Passió... veig aquest sortir fora 
en diferents nivells. Primer, nosaltres mateixos hem de sortir de la nostra zona de 
comfort, arriscar-nos. Després, també en la nostra comunitat no ens podem quedar 
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aturats i és perillós tancar-se perquè la comunitat s’ha d’obrir als altres, per exemple a 
les escoles podem arribar a moltes persones començant per les famílies. També com a 
congregació, hem de veure com sortim de nosaltres per arribar a les perifèries. 
 
Vostè insisteix en la importància de donar centralitat a  l’Esperit Sant. 
El subjecte de l’Església és l’Esperit Sant. Als Fets dels Apòstols es diu: «L’Esperit Sant 
i nosaltres.» Així que nosaltres som col·laboradors de l’Esperit i caminar amb ell signfica 

que no podem substituir la tasca de Déu, 
nosaltres som cocreadors. No sabem 
què passarà en l’Església d’aquí a 30 
anys. 
 
Confia que l’Esperit Sant guiarà la 
congregació? 
Exacte. No estic gaire preocupat per les 
coses quotidianes de la congregació, 
com ara l’envelliment dels nostres 
germans, per exemple. La meva 
preocupació és com som fidels al nostre 
carisma avui. Caminar amb l’Esperit és 
el contrari de la mirada empresarial o 
matemàtica on tu ets el protagonista i 
qui calcula. Les institucions religioses 
cal que prenguin la perspectiva de 
l’Evangeli. La paraula clau per caminar 
amb l’Esperit és el discerniment i no pots 
tenir totes les respostes del futur. 
Sabem que la història s’està movent cap 
a un lloc millor per això no podem ser 
pessimistes. Perquè és el Senyor qui 
treballa a favor nostre. La vida és com 
un ball, no com una operació 

matemàtica. Crec que el futur de la nostra congregació es troba a aprendre a fluir en 
l’Esperit i ell ens proveirà amb el que necessitem. 
 
El veig optimista. 
Al final passarà el que Déu vulgui, ens agradi o no, així que tampoc no ens hem de 
preocupar en excés per planificar-ho tot. La pregunta que ens hem de fer, sobretot pel 
que fa a la nostra infraestructura com a congregació, és a qui estem servint. Per exemple, 
per a què serveix una escola claretiana? 
 
Digui’m. 
Els claretians no hem nascut per tenir una escola, tenim una escola per acomplir l’objectiu 
pel qual vam néixer. Les nostres institucions són canals per on nosaltres acomplim 
l’Evangeli. 
 
La primera vegada que va venir a Europa quina impressió va tenir? 
El meu primer viatge a Europa va ser molt emotiu per a mi perquè vaig visitar Vic, on hi 
ha enterrat sant Antoni Maria Claret. A més, havia llegit molts textos dels grans sants 
espanyols: sant Ignasi de Loiola, santa Teresa de Jesús, sant Francesc Xavier... Jo 
m’imaginava Espanya com aquest país de sants. Quan vaig venir a Vic per primer cop 
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vaig trobar les esglésies buides. Pensava trobar-me una cua de gent esperant per veure 
la tomba de Claret i que les comunitats serien molt vives. Em va sorprendre molt llegir 
sobre la persecució religiosa l’any 1936 i sobre els màrtirs i les esglésies cremades. Amb 
el temps he entès el context i la història d’Espanya però la primera impressió va ser 
xocant. 
 
La secularització a Catalunya ha avançat molt. 
Em va sorprendre molt l’actitud contra la fe i contra l’Església. Recordo una vegada a Vic 
en una festa popular uns joves van fer una imatge en què Jesús bevia cerveses i 
l’insultaven. Si tu no hi creus, no passa res, però insultar i blasfemar no es pot fer. Això 
seria impossible a l’Índia, encara que no la comparteixis, una fe s’ha de respectar. No 
parlem de fe sinó de respecte. Has de respectar-ho perquè hi ha persones que en 
aquesta fe troben sentit i felicitat. 
 
El context és difícil aquí. 
Tot i així hem de tenir present que 
sempre hi ha hagut moments 
difícils per a la fe i per a l’Església. 
És més, no estem en el pitjor 
moment, era molt més perillós el 
temps que va viure Claret! Però 
moltes d’aquelles coses negatives 
van acabar sent positives per a 
l’Església.  
 
Davant d’aquesta pressió és 
important estar ben arrelats. 
No només els religiosos o els 
sacerdots, sinó que tots els 
cristians hem de donar exemple. 
Cal que tinguem una forta identitat 
en Crist i que siguem fidels al 
nostre carisma enmig del món. 
Això ara és fonamental, 
especialment el testimoni de la felicitat i la joia. Ser feliç perquè tens el Senyor. Hem de 
ser testimonis d’aquesta alegria enmig d’un món fragmentat. 
 
Com els primers cristians. 
Exacte. Qui va destruir l’imperi romà? No va ser amb violència o poder sinó amb aquesta 
alegria pura de ser deixebles de Jesús i una manera diferent de viure. Per a mi, això és 
l’evangelització. 
 

«El meu primer esforç personal com a superior és ajudar a descobrir la profunditat 
del nostre carisma» 

«És fonamental ser testimonis de la felicitat de sentir-se cridat per Crist» 

«Les institucions claretianes són canals per on nosaltres çacomplim l’Evangeli» 

«Caminar amb l’Esperit és el contrari de la mirada empresarial o matemàtica on tu 
ets el protagonista» 
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Daniel Arasa. Publicat a La Vanguardia el 
4 de juny de 2017 
  
Un exercici de llibertat d’expressió en què 
no detecto ni escarni de ‘dogmes, 
creences, ritus o cerimònies catòliques’ ni 
vexació dels qui els professen o 
practiquen’”. Aquesta frase és l’eix de la 
resposta del Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, al centre j urídic Tomás Moro en 
relació amb l’acció de dues suposades 
lesbianes del col·lectiu Arran que el 26 
d’abril, vigília de la festa de la Mare de Déu 
de Montserrat, van publicar un vídeo en 
què es “morregen” al cambril de la 
Moreneta, mentre amb música de fons es 
pot escoltar: “Saca el rosario de nuestros 
ovarios, saca tu doctrina de la vagina”. 

Les mateixes autores del vídeo van 
afirmar: “Profanarem els símbols (de l’ 
Església) i tot el que representen totes les 
vegades que faci falta”. Avalats per 9.000 
firmes, des de l’ observatori contra la 
cristofòbia dependent del centre jurídic 
Tomás Moro es va demanar al Síndic de 
Greuges que denunciés a la Fiscalia aquests fets per considerats constitutius de delicte, 
però la resposta del Síndic és l’ esmentada abans. Justifica l’acció com “un exercici 
reivindicatiu” d’un col·lectiu que ha patit i encara pateix discriminacions, ni tan sols amb 
una petita desautorització, ni una crítica, ni cap retret a l’acte. 

S’imaginen una cosa similar en una sinagoga o en una mesquita? El Síndic hauria actuat 
per iniciativa pròpia davant una enorme provocació i expressió d’odi, encara, que això sí, 
salvant les lesbianes perquè aquest col·lectiu és intocable. Una bona manera d’entendre 
la llibertat religiosa! Si afecta d’altres, constitueix una tremenda discriminació, 
antisemitisme, islamofòbia, homofòbia, promoció de l’odi. Però si les agressions són 
contra els catòlics, llavors és llibertat d’expressió. 

Al cambril. El col·lectiu Arran va difondre un vídeo on dues noies es besen davant la 
Moreneta i acompanyat del text: ‘Les lesbianes també estimem, també follem’ (Arran) 

 Una reflexió. Per què no repeteixen el gest en una mesquita, els d’ Arran ? El mateix es 
podria preguntar a les activistes de Femen i d’altres col·lectius. Perquè saben que els 
tallaran el coll o els perseguiran fins a fer-los volar pels aires. Són tan valents que només 
s’atreveixen amb els catòlics perquè, i vet aquí el gran mèrit d’aquests, no respondran 
amb violència. 

És veritat que el Síndic es preocupa del dret a la llibertat religiosa. Els lectors poden 
recuperar per internet la trobada d’ Ombudsmen europeus de l’any 2010. Al costat 
d’aspectes raonables sobre la falta d’acollida als immigrants, Ribó es lamentava dels 

Curiosa llibertat religiosa 
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problemes dels musulmans per construir mesquites a Catalunya i del debat del burca. 
Deia que són mostres superficials de la xenofòbia, i recordava que era “il·legal” l’intent 
de l’Ajuntament de Cervera de declarar la població “lliure de mesquites”. Correcte, perquè 
no s’ha de posar obstacles al fet que els musulmans practiquin la seva religió. Altres 
informes del mateix defensor al·ludeixen també a problemes dels musulmans. Perfecte. 
És llàstima, però, que entre els damnificats per limitacions a la llibertat religiosa no 
apareixen mai els catòlics, que són els que pateixen la immensa majoria de les 
agressions. No només a l’ Aràbia Saudita, Síria o Corea del Nord. Aquí són tan habituals 
les violacions i insults contra els cristians que el Síndic ja no les veu com una cosa 
anormal i inacceptable. Formen part del paisatge, i aquest no s’inclou als informes. 
L’asimetria en el tracte envers els musulmans i els catòlics és absoluta. 

El senyor Síndic tampoc no s’ha assabentat de noves agressions i insults anticatòlics d’ 
Arran fa poques setmanes a Tarragona, ni de pintades insultants a diverses esglésies. 
Des de començament d’any se n’han comptabilitzat més de 40 a Catalunya. Anant una 
mica més enrere i quant a actes públics, el Síndic tampoc no sap que el Nadal passat un 
grup va irrompre en la missa del gall a Sabadell i va bloquejar la celebració, o que a les 
festes de la Mercè una presumpta poetessa es va permetre dir barbaritats al Saló de 
Cent de l’Ajuntament de Barcelona amb l’alcaldessa present, o que fa dos mesos es va 
provar de boicotejar una conferència a l’església de Santa Anna. 

Val a dir que fa cinc anys vaig publicar el llibre Cristianos, entre la persecución y el 
mobbing (Milenio). En alguns països ser cristià significa avui jugar-se la vida o ser sotmès 
a fortes sancions. A Europa, també a Catalunya, no perilla la vida, però de pressions, en 
saben bé els qui les pateixen, i van creixent any rere any, amb el silenci d’autoritats i 
premsa. Crec que dintre de poc temps Pilar Rahola podrà il·lustrar el Síndic amb alguna 
cosa més en aquesta línia. 

En el camarín. El colectivo Arran difundió un vídeo donde dos chicas se besan ante la 
Moreneta y el texto: “Las lesbianas también amamos, también follamos” 
 
 
 
“Son tan habituales los insultos contra los cristianos que el Síndic de Greuges ya 
no los ve como algo anormal e inaceptable. Forman parte del paisaje” 
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El conflicte és un ingredient habitual de les relacions humanes. Posicions oposades 
davant d’un tema comú, resistència a l’exercici del poder dels altres, decisions alienes 
que afecten la vida pròpia... acostumen a disparar el voltatge dels conflictes. En ells 
mateixos no són una anomalia, però si volem evitar que es converteixin en problemes 
crònics o en carrerons sense sortida cal fer-hi front de forma 
creativa i generosa. Els conflictes són polièdrics. La 
intransigència els aguditza. La intel·ligència els resol. Tenen 
unes cares i moltes arestes. Avui m’aturo en tres rostres que 
poden presentar segons les circumstàncies en els quals es 
desenvolupen. 

Primer, el conflicte com a espectacle. Les pel·lícules, 
les novel·les, les sèries de televisió s’alimenten del conflicte 
entre personatges. Si no n’hi haguessin, serien planes, 
sense tensió ni interès. Aquest component és 
imprescindible. Com més determinant i agut, més atracció 
exerceixen. La premsa i la selecció de continguts als telenotícies privilegien els 
esdeveniments problemàtics. Busquen captar l’atenció i incrementar l’audiència. Sense 
conflicte, una història no té ganxo. La gent s’acostuma a queixar que tot són problemes, 
però habitualment connecta més amb els canals que presenten més conflictes o 

escàndols evidents. Exigències del guió al servei de 
l’espectacle. Un atemptat terrorista té prioritat davant 
l’acció humanitària d’un voluntari que es mou en la 
discrecció de la seva entrega als altres. 

Segon, el conflicte com a instrument. En alguns 
casos, el conflicte es converteix en un instrument al servei 
d’altres finalitats: destruir un adversari polític, crear una 
tapadora per amagar problemes reals, lluitar 

aferrissadament per fer-se amb els ressorts del poder. Sense escrúpols. S’inventa, es 
menteix, es difama, es divulguen informes falsos. Posar persones i institucions sota l’ull 
de l’huracà i del conflicte per desprestigiar-los, per destruir-ne la reputació, per esborrar-
los de les llistes. Es crea un partit només per crear un conflicte lingüístic, s’inventen uns 
informes i uns números bancaris que algun diari sense escrúpols publica sabent que són 
falsos, es persegueix una persona per les seves idees i els 
seus escrits, es boicoteja un candidat... Si cal es destrueix 
el sistema sanitari. 

Tercer, el conflicte com a oportunitat. El conflicte 
territorial entre Espanya i Catalunya, amb un presumible i 
proper xoc de trens, podria haver estat una gran oportunitat 
per establir relacions més fraternes i constructives. La seva 
instrumentalització, per guanyar vots a la resta del país, ha 
impedit convertir-lo en una via de solució. S’ha alimentat 
irresponsablement el conflicte des del poder amb l’esperança de treure’n rèdits electorals 
en comptes de racionalitzar-lo i intentar resoldre’l. Se substitueix la realitat de la situació 
pel recurs a una legalitat que incompleix més qui més l’esgrimeix. En altres camps passa 
el mateix. En una parella, el conflicte pot ser un impuls de creixement i de superació. Es 
tracta d’una oportunitat. 

Lluís Serra Llansana 

Tres rostres dels conflictes 

Ens deixem 
emportar per 
l’espectacle 

dels conflictes? 
Alimenten el 

nostre morbo? 

Instrumentalitzo 
conflictes a la 
comunitat per 
fer mal a algú? 

Fujo del 
conflicte o el 

considero una 
oportunitat de 

millora? 
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MEDIDAS URGENTES PARA DESBLOQUEAR LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES Y REFUGIADAS 

 En el contexto actual, la 
realidad de las políticas 
migratorias a escala global y 
especialmente en Europa 
está dejando a millones de 
personas migrantes y 
refugiadas en una extrema 
situación de desprotección 
y vulneración de derechos. 
La respuesta política de la 
UE, basada en la 
externalización de fronteras y 
en el control de flujos 
migratorios por encima de las 
vidas humanas, está 

sumiendo a Europa en una grave crisis de derechos. Las organizaciones firmantes de 
este documento queremos hacer un llamamiento común a la acción política ante 
esta realidad. Nuestra mirada es plural y complementaria pero hunde sus raíces en la 
convicción de que cualquier propuesta política que quiera hacer frente al desafío y la 
oportunidad de la movilidad humana tiene que cumplir, al menos, con estos cinco ejes.  

1 Impulsar políticas internacionales y europeas que garanticen el debido 
cumplimiento de los derechos de las personas refugiadas y migrantespersonas 

refugiadas y migrantes 
 Cumplir y, si es necesario, ampliar los compromisos adoptados de 

reubicación y reasentamiento de personas refugiadas.  
 Garantizar que la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) 

no supone una rebaja de los estándares internacionales de derechos 
humanos. 

 Rechazar la firma de acuerdos por parte de la UE y de sus Estados 
miembro con terceros países que no respeten los derechos humanos y 
el derecho internacional, y dejar sin efecto aquellos que estén en vigor y no 
cumplan con este requisito. 

 Suprimir la exigencia de visados de tránsito a personas que proceden de 
países en conflicto. 

 Asegurar que la política de cooperación al desarrollo se centra 
exclusivamente en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) no puede estar condicionada al control de 

fronteras y, en ningún caso, desviarse a otros fines.  
 Cumplir rigurosamente con el Tratado de Comercio de Armas; fomentar 

la cultura de paz y el diálogo para la resolución de los conflictos. 

2. Mejorar el sistema de acogida para asegurar condiciones adecuadas de recepción de 
acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos nternacionales de derechos 

humanos 
 Dotar de flexibilidad y sostenibilidad el sistema de acogida español. 

Sin Salidas 
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 Adoptar e implementar un Plan Integral de Acogida e Inclusión para 
personas refugiadas, coordinado con todas las administraciones públicas 
y la sociedad civil. Este plan debe evitar la exposición a cualquier forma de 
violencia a mujeres, niños y niñas. 

 Impulsar políticas públicas que favorezcan la convivencia y que combatan 
los discursos y actos xenófobos y racistas. 

 Garantizar el acceso a una educación de calidad para niñas y niños 

refugiados, solicitantes de asilo, y migrantes. 

 Garantizar el acceso universal de todas las personas migrantes, 

refugiadas y solicitantes de asilo al Sistema Nacional de Salud, con 

especial hincapié en las personas migrantes en situación administrativa 

irregular. 

3 Garantizar vías de acceso legales y seguras  

  Facilitar la posibilidad de solicitar 
asilo en embajadas y consulados 
de España en el exterior. 
 Flexibilizar los requisitos de 

reagrupación y extensión familiar.  

 Asegurar la concesión de visados 
humanitarios. 
 Facilitar la concesión de visados 
de estudios. 
 Cumplir y aumentar el 

compromiso de reasentamiento. 

 Impulsar la creación de 
corredores humanitarios para 
facilitar la evacuación. 
 Establecer mecanismos de 

prevención de Violencia de Género y trata de personas. 

4 Garantizar el respeto de los derechos humanos y el acceso a la protección 

internacional en frontera sur 

 Poner fin a las devoluciones ilegales y derogar la disposición final 
primera de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC), que 
pretende dar cobertura legal a las devoluciones de las personas que llegan 
a Ceuta y Melilla sin acceso a procedimiento alguno y sin garantizar, por lo 
tanto, una correcta identificación de las personas necesitadas de protección 
internacional 

 Garantizar investigaciones eficaces, exhaustivas e imparciales; 

mecanismos de investigación; y el acceso de las víctimas de violaciones de 
derechos humanos a verdad, justicia y reparación. 

 Garantizar al acceso al procedimiento de protección internacional de 
todas las personas que lleguen a las costas e identificar a las personas con 
necesidades especiales al objeto de garantizar un tratamiento adecuado, 
recursos específicos de acogida que respondan a sus necesidades y que 
en ningún caso se acuerde su ingreso en centros de internamiento de 
extranjeros. 
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5 Proteger a las personas refugiadas y migrantes, especialmente a aquellas en 
situación de especial vulnerabilidad 

 Los Estados deben comprometerse con una política global 

humanitaria, para ello deben adoptar medidas específicas que garanticen 

los derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y 

migrantes en situación de mayor vulnerabilidad, tales como menores, 

mujeres que viajan solas y embarazadas, personas mayores, personas 

LGBTI, personas con diversidad funcional, minorías étnicas y 

religiosas, entre otras. 

 Contemplar el enfoque de género en el procedimiento de asilo y en las 
medidas adoptadas en materia de migración y asilo. 

 Garantizar políticas específicas para la infancia y que el interés superior 
de los niños y niñas sea la consideración primordial en todas las decisiones 
que les afectan en los ámbitos de la extranjería y el asilo. 

 Garantizar el acceso a trabajo formal y decente para las mujeres 

migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en igualdad de condiciones que 
los hombres. 

 Financiar y apoyar el acceso a servicios integrales de salud con 

especial atención a mujeres y niñas, mediante un trabajo conjunto de 

gobiernos, donantes y agencias humanitarias. 
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 Les tombes es troben des del 1906 exposades al museu The Cloisters de 

Nova York 

 El monestir commemora el retorn de les despulles ara fa mig segle 

Les Avellanes va acollir en aquesta capella les tombes dels comtes d’Urgell Foto: ACN. 

ACN - OS DE BALAGUER | ELPUNTAVUI 

El monestir de les Avellanes, situat al terme d’Os de Balaguer (la Noguera), projectarà 
en tecnologia 3D els quatre sepulcres gòtics dels comtes d’Urgell que actualment 
s’exhibeixen al museu The Cloisters, que pertany al Museu Metropolità d’Art de Nova 
York. 

S’ha demanat el retorn de les peces originals diverses vegades des que van ser venudes, 
el 1906, però el museu nord-americà s’hi ha negat sempre. Per això, s’ha optat per 
mostrar els sepulcres a través d’un mapatge, una tecnologia que ha tingut molt d’èxit, per 
exemple, en la reproducció de les pintures murals romàniques de Sant Climent de Taüll. 
Més endavant no es descarta fer-ne una reproducció en pedra. 

En tot cas, són actuacions que es podran fer gràcies a la col·laboració amb The Cloisters, 
que farà l’escanejat en 3D de les tombes. Una bona entesa, segons destacava el director 
del monestir de les Avellanes, Robert Porta, en contraposició al cas de les obres del 
monestir de Sixena. 

Aquesta iniciativa la va explicar, ahir, Porta durant la commemoració del 50è aniversari 
del retorn al monestir de les restes dels nobles catalans, que es conservaven a l’església 

Les Avellanes reproduirà en 3D els sepulcres dels comtes d’Urgell 

http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/15/alta/780_0008_5615995_08a1cb4cfb6d7d4a9a5c581583f0bb57.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/15/alta/780_0008_5615995_08a1cb4cfb6d7d4a9a5c581583f0bb57.jpg
http://d1abj31dnwl5uq.cloudfront.net/imatges/56/15/alta/780_0008_5615995_08a1cb4cfb6d7d4a9a5c581583f0bb57.jpg
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de Vilanova de la Sal (la Noguera) des de principi del segle XX després de ser extretes 
de les tombes que van acabar a Nova York. 

A l’edat mitjana, al panteó 
dinàstic es van enterrar diversos 
membres del llinatge comtal, 
com ara Ermengol X i el seu 
germà Àlvar de Cabrera. Les 
Avellanes era el centre espiritual 
del comtat. L’acte d’ahir volia 
reivindicar la història i donar a 
conèixer el patrimoni cultural del 
monestir i dels pobles de 
l’entorn. 

El director del monestir de les 
Avellanes, Robert Porta, va 
explicar que ja hi ha un acord 
amb el museu The Cloisters 
perquè faci arribar a Catalunya 
la reproducció escanejada en 3D 
dels quatre sepulcres de 
principis del segle XIV. A partir 
d’aquí, el monestir habilitarà la 
tecnologia necessària perquè es 
puguin contemplar a la seva 
ubicació original d’aquí a un any. 
Porta calcula que el cost 
d’aquesta actuació serà d’uns 
30.000 euros i ja ha començat a 
picar portes de diverses 
institucions per aconseguir el 
finançament. 

 
Quasi mig segle reclamant el 
retorn a Ponent 

La primera vegada que es va 
demanar al museu The Cloisters 
de Nova York el retorn dels 
sepulcres va ser el 1967 i l’última 
el 2010, després que el 
Parlament instés el govern a fer-
ho. La pinacoteca, però, sempre 
s’hi ha negat, al·legant que els 
sepulcres formen part del cos 
expositiu central del museu i, per 
tant, no es poden plantejar de 

vendre-se’ls. La relació és cordial i s’han establert acords de col·laboració. 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1166444-les-avellanes-reproduira-
en-3d-els-sepulcres-dels-comtes-d-urgell.html 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1166444-les-avellanes-reproduira-en-3d-els-sepulcres-dels-comtes-d-urgell.html
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1166444-les-avellanes-reproduira-en-3d-els-sepulcres-dels-comtes-d-urgell.html
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«Nuestras puertas estarán abiertas a los jóvenes desorientados», dice sor 
Verónica en Valencia 

 

12 de junio 
 
Las religiosas de Iesu Communio ya 
están en Valencia. Este fin de semana 
abrieron el convento que albergará de 
momento y en cuanto acaben las obras a 
cincuenta religiosas en la que es su primera 
fundación como instituto de vida 
consagrada, concretamente en la ciudad de 
Godella. Todas las religiosas viajaron a 
Valencia y además numerosos autobuses 
llegaron a la ciudad para la misa de acción 
de gracias que se celebró este sábado en 
una abarrotada catedral. 
 
Durante la celebración, el cardenal 
Cañizares ha recordado que “es la primera 
vez que salís de Burgos, pero seguís 
estando en vuestra casa: esta diócesis os 
quiere, os recibe con los brazos abiertos y se enriquece mucho con vosotras”. 
 
En la eucaristía participaron las más de doscientas religiosas de vida contemplativa 
de Iesu Communio, con su fundadora a la cabeza, la madre Verónica Berzosa. Junto 
al cardenal Cañizares concelebraron el cardenal Antonio María Rouco Varela, 
arzobispo emérito de Madrid; monseñor Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de 
Burgos; monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia; y otros cerca de 
cincuenta sacerdotes. Igualmente, tomaron parte más de dos mil fieles, que 
llenaron completamente la seo valencian, tal y como recoge la agencia AVAN. 
 
En su homilía, el arzobispo de Valencia destacó la importancia de la vida 
contemplativa para la Iglesia y para el mundo, ya que a través de ella “se refleja la 
presencia de Dios”. Tanto es así que ha asegurado que “no hay evangelización sin 
contemplación”, que “la Iglesia o es contemplativa o no será” y que las religiosas 
que desarrollan este tipo de vida prestan “uno de los mayores servicios que se pueden 
prestar a la sociedad de hoy, mostrar a Dios”, ya que “un mundo sin Dios, como en 
esta sociedad secularizada, se convierte en asfixiante para el propio hombre” 
 
El cardenal Cañizares subrayó también la tarea evangelizadora de Iesu Communio 
entre los jóvenes y pidió precisamente a los jóvenes que se acerquen al monasterio 
que el instituto religioso abrirá en Godella “sin miedo y sin prejuicios”, así como al 
resto de conventos de vida contemplativa que hay en la diócesis de Valencia. 
 
Intervención de la madre Verónica Berzosa 
Después, la madre Veronica Berzosa se al final de la misa, visiblemente emocionada, 
a todos los participantes para agradecer a la diócesis de Valencia y a su arzobispo su 
acogida. "Me consta y emociona que nuestro Cardenal D. Antonio Cañizares pidió a 

  

 

 

El cardenal Cañizares presidió la 
Eucaristía de acción de gracias 
por la llegada de Iesu Communio 
a Valencia 

 

 

 
 

 

Les religioses de Iesu Communio  arriben a Godella (València) 

https://iesucommunio.com/
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nuestra Madre de los Desamparados la presencia de Iesu Communio en la diócesis 
de Valencia", señaló la madre Veronica". Además, "sé también de tantos que 
durante años os habéis arrodillado ante la Madre pidiendo por nosotras para que 
esta fundación se hiciera posible. Son vuestras manos juntas las que nos han traid́o 
hasta aquí”. 

 
Sobre el que será su futuro monasterio en Godella, que han visitado las 200 religiosas 
de la congregación esta mañana, ha señalado que "nuestras puertas estarán 
abiertas sobre todo a tantos jóvenes desorientados, en la primavera de su vida, 
por la falta de Cristo". 
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 "Estamos deseando peregrinar en esta tierra, pero tenemos aún trabajo por delante: 
reconstruir el interior del monasterio y también preparar los lugares de acogida para 
todos los que deseéis compartir con nosotras la oración, el testimonio de la vida y de 
fe", ha añadido. Con todo, "deseamos estar lo más pronto posible entre vosotros y, 
aunque no disponemos de grandes recursos, confiamos a la providencia de Dios esta 
obra... Es fácil confiar cuando nunca nos ha faltado nada para el camino". 
 

 
 
También ha agradecido la labor de las Salesas en lo que ha sido hasta ahora su 
monasterio en Godella. "Ojalá sepamos tomar el relevo del fuego que nuestras 
hermanas Salesas mantuvieron durante tanto tiempo en esta tierra". 
 
 
Un ramo de rosas para la Virgen de Desamparados 

 
La fundadora de Iesu Communio 
concluyó entregando al arzobispo un 
ramo de doce rosas rojas para que "lo 
haga llegar a la Virgen de los 
Desamparados rindiendo mi vida y la de 
mis hermanas a los pies de Jesucristo". 

 
La celebración culminó con el canto del 

himno de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia, que 
las más de doscientas religiosas, muchas de ellas procedentes en origen de la 
diócesis valentina, han entonado también. 
 
 
Video resum 
 
http://www.religionenlibertad.com/video/la-emocion-de-sor-veronica-berzosa-
36620.html 
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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 

DUES ÚLTIMES SETMANES PER TANCAR LA 
INSCRIPCIÓ ALS EXERCICIS ESPIRITUALS 
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TROBADES D’ANIMADORS DE CANT PER A LA LITÚRGIA 

Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia 
de 2017 tindran lloc del 24 al 29 de juliol, del 31 de juliol 
al 5 d’agost, i del 14 al 19 d’agost 

 

Les Trobades, un camí per afavorir la participació del 
poble en les celebracions litúrgiques 

 

El programa de la 47a. edició inclou animació i direcció del cant 
popular per a la Litúrgia, estudi de repertori i una ponència-taula 

rodona sobre Perfils del P. Gregori Estrada 
 

Montserrat, juny de 2017. Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de 
Montserrat se celebraran enguany durant les setmanes següents: del 24 al 29 de juliol, 
del 31 de juliol al 5 d’agost, i del 14 al 19 d’agost. Les Trobades són un espai per a 
compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per a 
descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les 
celebracions litúrgiques. 
 
Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat es realitzen 
ininterrompudament des de 1970. Tenen una durada d’una setmana, i se’n fan tres durant 
l’estiu. Van començar amb motiu de la introducció de les llengües vernacles en la Litúrgia 
pel Concili Vaticà II: es feia necessari un repertori i uns animadors per ensenyar i dirigir 
el cant en català i facilitar la participació litúrgica de l’assemblea. Cantors, cantores, 
directors i directores han format part d’una generació moguda per l’afany del conreu de 
la música i del cant per a la litúrgia. 

Actes, activitats, cursos, seminaris, informacions, 
presentacions… 
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Un dels artífex més destacats d’aquest treball va ser el P. Gregori Estrada, traspassat el 
18 de març de 2015, amb la seva preparació musical i la seva constància tenaç. Mestre 
de mestres, el P. Gregori va saber amalgamar directors, cantors i voluntats per a dur 
endavant la tasca de Trobades. Actualment, els membres de la Comissió Organitzadora 
han pres el relleu de la tasca del P. Gregori i les Trobades albiren un futur ple de projectes 
i de treballs. 
 
El programa de les Trobades 
En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en 
català per a la litúrgia i direcció musical. Tot i que es fa 
servir molt material del repertori montserratí –com el 
llibre “El diumenge a Montserrat”- també es treballaran 
peces del Cantoral Litúrgic Bàsic per tal d’oferir un 
repertori divers i que, un cop a les seves parròquies i 
comunitats, els animadors puguin fer servir el que més 
s’adapti a les seves necessitats. Amb tot, cal recordar 
que més que el repertori concret, el que realment és 
important és la manera de treballar-lo, el treball de la 
direcció, el treball vocal, el treball coral... Es tracta de posar uns bons fonaments, els 
punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta 
de cada assemblea. A les Trobades també s’hi imparteix una ponència de tema litúrgic i 
es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones 
de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de 
Montserrat. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la 
tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat. 
Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú 
que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. És bo 
tenir coneixements musicals o almenys preparar-s’hi. 
 
Les tres Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia d’aquest estiu són: 
 

Del 24 al 29 de juliol,  dirigida per Raül Martínez 
Del 31 de juliol al 5 d’agost, dirigida per Marc Díaz 
Del 14 al 19 d’agost,  dirigida per Laia Santanach 

 

A totes les Trobades hi ha instructors adjunts. La ponència-taula rodona d’enguany porta 
per títol Perfils del P. Gregori Estrada. 
 
Més informació i inscripcions a les Trobades: a través del telèfon 93 877 77 66 (G. 
Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini 
d’inscripció finalitza el 7 de juliol. 
La pàgina web www.trobadesanimadorsdecant.cat és un espai pensat especialment per 
als animadors de cant per a la litúrgia. A través d’aquesta eina es pot obtenir tota la 
informació referent a les Trobades de l’estiu: dates, directors, currículums i un formulari 
per a la inscripció online. També es pot trobar informació d’altres cites, com la Trobada 
General, que se celebrarà a la tardor a Igualada. 
A www.trobadesanimadorsdecant.cat hi ha imatges de les diferents Trobades, les dades 
de contacte i informació genèrica dels cursos. Una comissió integrada per membres de 
diversos indrets de Catalunya, junt amb el G. Andreu Martínez, monjo de Montserrat, 
coordina aquesta activitat del Monestir. 

mailto:trobadescant@abadiamontserrat.net
http://www.trobadesanimadorsdecant.cat/
http://www.trobadesanimadorsdecant.cat/
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Després del primer any de funcionament, la pàgina a Facebook de la comunitat benedictina de 
Montserrat que porta per títol “Montserrat, projecte de vida”, creada amb l’objectiu d'obrir un nou 
canal de comunicació amb totes aquelles persones interessades en la vida monàstica té més de 
2.400 seguidors. L’enllaç directe és https://www.facebook.com/montserratprojectevida/. 

 

JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 

 

La creació de la memòria monàstica medieval al llarg dels 
segles (VIII Jornades d’Història del Monestir de 
les Avellanes) 

  
El 10 i 11 de juliol de 2017 organitzem les VIII 
Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat). En 
aquesta edició el tema que es tractarà és “La 
creació de la memòria monàstica medieval al llarg 
dels segles”una edició especial dedicada al 300 
aniversari del naixement de l’abat Jaume Caresmar i 
Alemany. (Inscripcions Obertes!) 
 

“La creació de la memòria monàstica medieval al llarg dels segles”. El 10 d’octubre 
d’aquest any farà 300 anys que va néixer Jaume Caresmar, premonstratès, abat del 
Monestir de les Avellanes, i historiador.  

https://www.facebook.com/montserratprojectevida/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/viii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
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En aquestes Jornades pretenem 
oferir una àmplia mirada a 
diferents maneres de crear i 
mantenir una memòria 
monàstica medieval, basada en 
un passat real o imaginat, des de 
la pròpia edat mitjana fins als 
nostres dies. Al llarg dels segles, 
generacions d’historiadors, 
antiquaris, arqueòlegs i artistes 
han anat creant i recreant la 
memòria dels monestirs 
medievals a través de la seva 
documentació i les seves 
cròniques, la seva litúrgia i el seu 
patrimoni artístic i arquitectònic. 
Mirarem, mitjançant 9 ponències 
impartides per conferenciants 
internacionals – historiadors, 
historiadors de l’art i de la 
música, arxivers i un monjo 
cistercenc – diversos punts de 
vista sobre un tema que segueix 
tan rellevant ara com als dies de 
Jaume Caresmar fa 300 anys. 
Programa de conferències: 

 8 conferències i debats 
(vegeu el programa 
sencer) 

Programa les activitats de divulgació científica: 
 Visita guiada al Monestir de Santa Maria de Vallverd (Tragó de Noguera) 
 VI Sopar Medieval al claustre “Les taules monàstiques medievals: seguiment de 

la regla i transgressió” 
 VI Concert nocturn al pati de l’abat amb el grup Ardit Ensemble 

 
 
Més informació a: http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/ 

Inscripcions obertes! 
 

Vine i viu la història! 
Vegeu les ofertes d’allotjament! 

 
 

MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES 

 

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 

http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/viii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/programa-de-les-viii-jornades-dhistoria/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/viii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/programa-de-les-viii-jornades-dhistoria/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/viii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/activitats-culturals-de-divulgacio-cientifica-viii-jornades-dhistoria/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/vii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/inscripcio/
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/edicions/viii-jornades-dhistoria-del-monestir-de-les-avellanes/ofertes-dallotjament/
https://monestiravellanes.files.wordpress.com/2017/05/cartell-viii-jhma-impremta.jpg
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MARKET SOLIDARI 
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PREMIS ESGLÉSIA PLURAL 

 
Busquem el millor projecte d'acció social per ajudar-lo amb un premi de 1.000€ 
Coneixeu alguna persona o entitat que cregueu que sigui mereixedora de rebre el premi 
Mn. Vidal i Aunós a una trajectòria personal o col·lectiva?  
 
Teniu un projecte d'acció social que vulgueu compartir amb nosaltres. Si el jurat l'escull 
tindreu un premi de 1.000€ per impulsar-lo? 
 
Descarregueu les bases i presenteu les candidatures i els projectes abans del dia 20 de 
juny  

Ja tenim a punt una nova edició dels 
Premis Església Plural. Us animem que 
ens feu arribar els vostres projectes i també 
les candidatures d'aquelles persones que 
considereu que mereixen ser reconegudes 
públicament per la seva trajectòria de 
treball i compromís en favor de qualsevol 
causa pastoral, social, humanitària, 
intel·lectual i/o de testimoniatge a favor 

dels Drets Humans, especialment els de les minories i dels més febles. 
  
Hi ha moltes persones que dia a dia dediquen la seva vida en favor dels altres i les volem 
conèixer i reconèixer. El premi Mn Vidal i Aunós a una trajectòria personal o col·lectiva 
pretén mostrar aquesta riquesa sovint desconeguda. 
 
Descarregueu el PDF adjunt amb les bases 2017 dels premis Església Plural i feu-ne 
difusió. Gràcies. 
 
 
 

  

 

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 
Departamento de Pastoral de Juventud (CEAS).  
Comisión de Semibnarios y Universidades.  
Conferencia Episcopal Española 

162 Títol 

Documento preparatorio de la XV asamblea ordinaria 
del Sínodo de Obispos. 
Encuesta para la elaboración del Instrumentum Laboris. 
Propuesta para el trabajo para las diócesis, 
movimientos, institutos religiosos, institutos seculares y 
nuevas formas de vida consagrada 

Font  Conferencia Episcopal Española 

Publicat 15 de juny de 2017 

 

Servei de Documentació:  
« Escuesta para la elaboración del Instrumentum Laboris » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Les escoles han d’ajudar les famílies a fer efectiu el dret a triar escola  

Divendres es va rebre una consulta a 
la FECC. Els pares d’un futur alumne 
de P3 van indicar en la seva sol·licitud 
de preinscripció fins a tres escoles, 
totes elles concertades i cristianes, 
d’un concret municipi de Catalunya. La 
setmana passada la mare s’acostà a 
l’escola triada en primer lloc per 
interessar-se per la situació de la seva 
petició, i l’informaren que no havia 
obtingut plaça, però que a les llistes 

publicades de l’alumnat admès el nen figurava a “una escola pública de la zona, de nom 
....”  

Podem imaginar la sorpresa majúscula amb què la família va rebre la notícia. La comissió 
de garanties no s’havia posat en contacte amb ella per comunicar-li l’existència o no de 
vacants als altres centres indicats i informar-la de les possibles alternatives. Per què no 
s’ha respectat el seu dret d’opció? Com era possible? Nosaltres també ens ho 
preguntem, perquè de confirmar-se aquesta situació, en algun moment del procés s’han 
vulnerat les normes que l’ordenen, i caldrà rectificar.  

Persisteix encara una idea, completament errònia, que les comissions de garanties 
“assignen” els alumnes que no han obtingut plaça en primera o altres opcions. Res més 
lluny de la legalitat. Hem de recordar que el Decret regulador del procés d’admissió, el 
75/2007, de 27 de març, estableix al seu art. 21, apartat 2, que una de les funcions 
d’aquestes comissions és “oferir lloc escolar, en el segon cicle d'educació infantil i a 
l'ensenyament obligatori durant el període de preinscripció, a l'alumnat que encara no 
estigui escolaritzat les sol·licituds del qual no hagin pogut ser ateses pels consells 
escolars dels centres públics o pels titulars dels centres privats sufragats amb fons 
públics, en el marc de l'oferta de places existent i d'acord amb les preferències de 
centre explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, en exercici de la 
llibertat d'elecció de centre.  

A aquest alumnat la comissió li ofereix centre, per garantir l'exercici del dret a l'educació 
i, si s'escau, l'escolarització obligatòria. En el cas que el centre no sigui acceptat pel 
sol·licitant, s'escoltarà el pare, la mare, tutor o tutora, per tal de conèixer les 
preferències que tenen i oferir-li una altra plaça d'entre les vacants existents”.  

No sembla que el text normatiu presenti gaire dificultats de compliment o interpretació. 
Oferir lloc escolar no és assignar-ne plaça a cap centre. A més, el suggeriment que 
facin les Comissions no pot ser d’un centre qualsevol, sinó de conformitat amb les 
preferències de centre explicitades per les famílies en la corresponent sol·licitud, 
lògicament en el marc de l'oferta de places existent. I, tal com ens ho remarca el Decret, 
tota l’actuació en aquest aspecte concret s’ha de dur a terme per permetre, dins del 
possible, l’exercici de la llibertat d'elecció de centre.  

És bo que els representants de les escoles concertades en les comissions facin un 
seguiment d’aquestes actuacions i, si observen alguna irregularitat, la denunciïn. Perquè 
convé tenir present que una de les atribucions de les comissions -aquesta sí- és vetllar 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 645 | 12.06.2017 
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pel compliment de la normativa. I, si no es compleix, cal posar-ho en coneixement de 
l’òrgan competent, perquè faci corregir aquestes conductes.  

També les escoles han de poder informar els pares i mares sobre quins són i com poden 
fer efectius els seus drets, que resten explicitats en la normativa, i ajudar-los i 
acompanyar-los en el procés.  

Entre tots hauríem de fer possible que els pares i les mares puguin exercir el dret a triar 
escola, sense més dificultats que la derivada de l’existència de vacant al centre o tipus 
de centre de la seva preferència. No fem més complex ni difícil quelcom que el Dret vol 
acomodar a l’exercici efectiu de la voluntat de les famílies en allò tant important com 
l’educació de llurs fills i filles conforme a les seves opcions personals. 
 
 
 

Compromís social i evangelització. Aquests són els objectius de Càritas, una entitat de 
l’Església que acompanya les persones més necessitades de la societat. Al bisbat 
d’Urgell, l’any 2016 més de 2.600 persones es van beneficiar dels diversos projectes de 
Càritas. “Signes dels temps” entrevista Josep Casanova, director de Càritas Diocesana 
d’Urgell. La conversa s’ha gravat a l’empresa d’inserció Nougrapats de la Seu d’Urgell. 
 
Horari d'emissió: 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 18 de juny de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
 

   JUNY  | 2017 
19 dl CEVRE - Formació inicial | Reunió de mestres de novicis/es 

Signes dels temps a TV3 : « Càritas d’Urgell » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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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 

mailto:sec.general@urc.cat
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