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Aquest migdia, l'arquebisbe de Barcelona, Mons. Joan Josep Omella i Omella, ha 
presentat els dos nous bisbes auxiliars de l’arxidiòcesi de Barcelona, Mn. Sergi Gordo i 
Rodríguez i Mn. Antoni Vadell i Ferrer, nomenats avui pel Sant Pare Francesc. 
 
Mn. Sergi Gordo Rodríguez nasqué a Barcelona el 23 de març de 1967. Va iniciar els 
estudis al Seminari Menor i els continuà al Seminari Conciliar de Barcelona. També cursà 
la llicenciatura i els cursos de doctorat en Filosofia a la Facultat de Filosofia de Catalunya, 
de la qual actualment és professor, i a Munic. 
Fou ordenat prevere a la parròquia de Santa Maria de Vilafranca del Penedès el 1992. 
Com a diaca primer i després com a prevere ha treballat en les activitats pastorals de les 
parròquies de Santa Maria i de la Santíssima Trinitat, de Vilafranca del Penedès. Va 
formar part de l'equip de formadors del Seminari Menor de Barcelona. Des del 16 de 
setembre de 2004 exerceix el càrrec de canceller i secretari general de l'Arquebisbat de 
Barcelona. És canonge de la Catedral barcelonina i és consiliari diocesà del Moviment 
de Professionals Catòlics de Barcelona. 
 
Mn. Antoni Vadell Ferrer és un prevere del bisbat de Mallorca nascut a Llucmajor el 17 
de maig de 1972. És llicenciat en Teologia, especialitat en catequètica i pastoral juvenil, 
per la Universitat Pontifícia Salesiana de Roma. Va ser ordenat sacerdot el 31 de maig 
de 1998. Ha estat Delegat de Catequesi del bisbat de Mallorca i membre del Secretariat 
Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Balears, on ha treballat en l'elaboració de 
materials catequètics per a infants i joves. Ha estat rector del Seminari Menor i formador 
del Seminari Major. Actualment és Vicari Episcopal per a la Evangelització de la  Diòcesi 
de Mallorca i coordina, juntament amb un equip, un nou projecte pastoral a les parròquies 
d’Inca i alguns pobles del voltant. 

MN. SERGI GORDO I RODRÍGUEZ I MN. ANTONI VADELL I FERRER, 
NOUS BISBES AUXILIARS DE BARCELONA 
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Ha estat professor de religió i coordinador de pastoral d’alguns centres educatius 
diocesans de Mallorca i és professor del Centre d’Estudis Teològics i de l’Institut 
d’Estudis Religiosos de la diòcesi de Mallorca. 
 
La Conferència Episcopal Tarraconense felicita fraternalment els nous bisbes auxiliars 
electes així com també expressa l'enhorabona a tots els fidels de l'Església de Barcelona, 
i encomana al Senyor el seu futur ministeri episcopal. 
 

Barcelona, 19 de juny de 2017 
 

Madrid, 20 de junio de 2017 (IVICON).-Las Hermanas 
Franciscanas de la Purísima Concepción han 
comunicado que celebrarán su  XVIII Capítulo General 
en la Residencia de ancianos “Sagrada Familia”, 
Cucho (Burgos), del 8 al 26 de julio de 2017. El 
encuentro tendrá el lema “Dar prioridad al Agua viva y 
tejer en comunión”, y su propósito será profundizar en 
la fidelidad al Señor, desde el Carisma Mariano-

Franciscano, con el objetivo de crecer en los lazos humanos y fraternos de comunión, 
unidad y solidaridad entre nosotras y en la misión que realizan en la Iglesia con los más 
pobres y necesitados de la sociedad. Además, las hermanas están trabajando en la 
actualización de sus Constituciones para dar respuesta a los retos de hoy y se elegirán 
a las hermanas responsables del Gobierno General de la Congregación. 

XVIII Capítol general de les Germanes Franciscanes de la Puríssima 
Concepció 

http://www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.com/
http://www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.com/
http://www.confer.es/445/activos/imagen/6306full-franciscanas.jpg
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Les Franciscanes Missioneres de la 
Immaculada Concepció celebrarem 
el XXI Capítol General, del 5 al 17 
de juliol. Ho farem, si Déu vol, a la 
nostra casa d’espiritualitat “La 
Immaculada” de La Garriga 
(Barcelona). 
 
El lema del Capítol és: “Vivamos 
nuestra misión confiadas en el 

Señor, y así abrazaremos el futuro con esperanza”. 
 
Demanen que ens acompanyeu amb les vostres pregàries, perquè sapiguem escoltar el 
que l’Esperit ens inspiri, en el nostre devenir congregacional en be dels demés. 
 
Consol Muñoz 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El dia 13 del próximo mes de julio comenzará, D.m, en la Casa General, Barcelona, el 
XXII Capitulo general de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de 
Nuestra Señora (Darderas).  
 
La elección de la Superiora General será el día 21 de julio. 
 
Les rogamos nos tengan presentes en sus oraciones para que estemos abiertas a la luz 
del Espíritu Santo y ser "misioneras franciscanas en el mundo de hoy.”  

XXII Capítol general de les Germanes Franciscanes Missioneres de la 
Nativitat de Nostra Senyora (Darderes). 

XXI Capítol general de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada 

Concepció 



  
 
 
 
 

    5 | 43 

 
 
 

 
COMUNICADO 

 
Refugiados: Una oportunidad para crecer juntos 

 
Declaración ecuménica conjunta para el Día Mundial del Refugiado 2017 

Martes, 20 de junio de 2017.- La Biblia cristiana nos relata la historia de dos hombres, 
Pedro y Cornelio, con creencias religiosas y culturas completamente diferentes, que al 
encontrarse descubrieron que Dios les tenía preparado un destino común que ninguno 
de los dos había comprendido antes. Aprendieron que el Espíritu Santo derriba muros y 
une a aquellos que piensan que no tienen nada en común. 

Mujeres, hombres y niños de todo el mundo se ven obligados a abandonar sus hogares 
por la violencia, la persecución, los desastres naturales y los provocados por el hombre, 
el hambre y muchos otros factores. Su deseo por escapar al sufrimiento es más fuerte 
que las barreras que se alzan bloqueando su camino. La oposición de algunos países a 
la migración de los desplazados forzosos no podrá impedir que aquellos que padecen 
un sufrimiento insoportable abandonen sus hogares. 

Los países ricos no pueden eludir su responsabilidad por las heridas que han infligido al 
planeta – desastres medioambientales, comercio de armas, desigualdad en el desarrollo 
– y que son las que provocan la migración forzosa y el tráfico de personas. Aunque la 
llegada de los migrantes a los países desarrollados puede suponer ciertamente un reto 
real e importante, también puede ofrecer una oportunidad para el cambio y la apertura. 
El Papa Francisco nos plantea esta pregunta: "¿Qué podemos hacer para ver estos 
cambios no como obstáculos para el verdadero desarrollo, sino como oportunidades para 
un genuino crecimiento humano, social y espiritual?". Las sociedades que encuentran el 

Declaració ecumènica conjunta per al el Dia Mundial del Refugiat 2017 
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coraje y la visión de futuro necesarios para superar el miedo a los extranjeros y los 
migrantes descubren muy rápido la riqueza que traen y que siempre han traído consigo. 

Si, como familia humana que somos, insistimos en ver a los refugiados solamente como 
una carga, nos estamos privando de oportunidades de solidaridad, que son siempre 
oportunidades de aprendizaje, de enriquecimiento y crecimiento mutuo. 

No basta con que los cristianos profesen amor a Cristo: la fe es auténtica únicamente si 
se expresa en acciones de amor. Todos somos parte del Cuerpo de Cristo, un cuerpo 
indivisible. En palabras de Dietrich Bonhoeffer, "solo a través de Jesucristo somos 
hermanos y hermanas los unos de los otros... A través de Cristo nuestra pertenencia 
recíproca se hace real, integral y eterna". Si somos un solo cuerpo, estamos entrelazados 
en una solidaridad que nos define y que nos exige hacer algo. 

Los gestos de solidaridad 
se multiplican cuando 
sobrepasan las fronteras 
de la religión y la cultura. 
Encontrarse con personas 
de otras creencias nos 
anima a profundizar en el 
conocimiento de nuestra 
propia fe y, en los 

encuentros con nuestros hermanos y hermanas refugiadas, Dios nos habla y nos bendice 
como hizo con Cornelio y Pedro. 

En todo encuentro genuino tiene lugar un intercambio de dones. Al compartir con los 
demás lo que tenemos y poseemos, descubrimos que todo es un don de Dios. Y cuando 
damos la bienvenida a aquellos con los que nos encontramos, hallamos al Dios que está 
siempre con los vulnerables, en las periferias y en los demás. 

Somos testigos de cómo cada vez se construyen más muros por todo el mundo para 
evitar que los desplazados puedan entrar: no solo muros físicos, sino también muros de 
miedo, de prejuicios, de odio y de ideologías. Intentemos todos, como una sola familia 
humana, construir puentes de solidaridad en lugar de muros de división. Nuestras 
hermanas y hermanos refugiados nos ofrecen una oportunidad para enriquecernos y 
crecer mutuamente: es Dios quien nos une. 

Con el desarrollo de nuevos marcos internacionales como el Pacto Mundial sobre los 
refugiados y los migrantes en 2018, los estados no solo deberán garantizar una forma 
más eficaz de compartir la responsabilidad frente a los grandes movimientos migratorios, 
sino que deberán asumir también la oportunidad de reconocer y poner de relieve las 
importantes aportaciones que hacen los refugiados y los migrantes a sus comunidades 
de acogida, para convertir la verdadera solidaridad en una experiencia real para quienes 
buscan protección y para quienes la ofrecen cumpliendo con sus obligaciones. 

 

ACT Alliance – Alboan – Anglican Alliance – Cáritas Española – Caritas Internationalis 
Catholic Charities USA – Community of Sant’Egidio – CONFER (Conferencia Española de Religiosos) 
Dominicans for Justice and Peace – Entreculturas – International Union of Superior Generals (UISG) 

Franciscans International – Jesuit Refugee Service – Jesuitas Social 
Justicia y Paz España – Lutheran World Federation – Pax Christi International 
Scalabrinian Missionaries – Scalabrini International Migration Network (SIMN) 

Talitha Kum Worldwide Network of Religious Life against Trafficking in Persons 
Union of Superior Generals (USG) – Vivat International – Voices of Faith 

World Union of Catholic Women’s Organizations (WUCWO) 
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Sempre he estat un admirador de JFK, i d’una de les 
seves frases cèlebres. Aquella on deia “ si penses 
que pot fer l’estat per tu, perquè no et planteges, què 
pots fer tu per l’estat”. He perdut per un càncer de 
pàncrees la meva germana aquest abril ,després de 
quinze mesos de patiment, i tinc una amiga que lluita 
des de fa dotze anys per superar un càncer de mama. 
Des d’aquí, invito a tothom a reflexionar, encara que 
siguin 5 minuts, a la societat civil , al món cultural, 
religiós, a la classe política, al món financer i 
econòmic, i especialment al món empresarial de 
l’àmbit privat. Està clar que les empreses, algunes 
multinacionals, amb arrels aquí, estan fetes per fer 
créixer l’economia, aconseguir objectius i rendiments. 
I d’aquestes, alguns dels seus responsables, tenen 
un prestigi reconegut a nivell internacional.  Ara bé, 

tenim un problema molt important de salut que es diu CÀNCER, i que afecta la pràctica 
totalitat de les famílies.  Està molt bé que els aficionats al futbol puguem gaudir de 
jugades que són “obres d’art”, per part de Messi i/o Ronaldo, els dos que son ídols de 
masses arreu. Però, a la vegada, al nostre país tenim autèntics cracks a nivell mundial 
en l’àmbit de la investigació contra el càncer: Esteller, Baselga, Massagué…, El càncer 
és una autèntica plaga, que provoca problemes al malalt i al seu entorn ,i un dolor 
immens, que ningú es mereix. 
Voleu dir que entre tots, i sobretot 
els que disposeu de molts diners, 
no podem aportar-ne, a banda del 
que ja es fa, perquè aquests 
professionals disposin de més 
recursos per poder tirar endavant 
els seus projectes, que a la 
pràctica poden salvar milions de 
vides. Ja sabeu que alguns han de 
marxar per poder investigar. Uns 
són ídols, però aquests 
investigadors són els nostres 
herois .I per acabar proposo que 
aquesta reflexió la facin els 
governs català i espanyol, alhora 
de distribuir les partides dels pressupostos. I pel que fa a la resta d’institucions públiques 
el mateix,i si és possible, que ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sindicats, 
fundacions, clubs, entitats, associacions.. aprovin en els respectius plens o reunions 
mocions o resolucions a favor d’aquesta idea. És un problema que ens afecta o ens pot 
afectar a tots i totes. Si us plau, de veritat, pensem-hi i actuem a tots els nivells, incloses 
les x   arxes socials. Segur que mai ens en penedirem si tirem endavant una croada en 
tota regla contra aquesta xacra del segle XXI.   
  

Lluís Urpí 
Barcelona 

Croada contra el càncer:  Kennedy, ídols i herois 
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Crónica de nuestras jornadas "Mujeres y diaconado" 
Junio 14, 2017 
 

Los pasados 3 y 4 de junio, organizamos unas jornadas académicas con el título Mujeres 
y diaconado. Sobre los ministerios en la Iglesia, en las que también han colaborado el 
Coordinamento de Teologhe Italiane y el Instituto Superior de Pastoral de Madrid. Al hilo 
del anuncio de la comisión vaticana para el estudio del diaconado femenino, las jornadas 
pretendían abordar un tema, el de los ministerios femeninos, que sin embargo no es 
nuevo para la exégesis bíblica ni para la teología. Es por ello que estas jornadas han 
querido mirar hacia el futuro, pero teniendo en cuenta el pasado, en sus posibilidades y 
limitaciones, para colaborar en el proceso de clarificación y discernimiento en el que 
actualmente se halla la Iglesia católica en cuanto al diaconado femenino. 
  
Tras la inauguración de las jornadas, a cargo de D. Carlos Osoro, Cardenal Arzobispo 
de Madrid y de Silvia Martínez, presidenta de la ATE, tuvo pues lugar la primera sesión 
de trabajo, la de la aproximación bíblica al diaconado femenino. Ésta se desarrolló a 
través de las ponencias de Marinella Perroni y Alberto de Mingo. La primera enfatizó 
primeramente el componente diáconico, practicado en clave inclusiva, como aquel que 
define el discipulado de seguimiento de Jesús en los sinópticos. Igualmente, Marinella 
tomó nota de que en las comunidades paulinas la diakonía de Jesús ha producido ya un 
ministerio particular, el de los diácono/a, que en sucesivas generaciones será sometido 
a la jerarquización de los episkopoi y presbyteroi. Los tres ministerios se configurarán 
entonces según precisos modelos sociales y litúrgicos de impronta patriarcal, de los que 
las mujeres serán rápidamente excluidas. 
  
Por su parte, Alberto Mingo destacó la presencia de las discípulas al final del Evangelio 
de Marcos, apuntando también su presencia en las cartas paulinas y en los Hechos de 
los Apóstoles. Aquí las hallamos ejerciendo un papel activo en la diakonía y el liderazgo 
(Lidia, Ninfa, Junia, entre otras), y es en este contexto en el que debemos situar a la 
única mujer en el Nuevo Testamento de la que se afirma explícitamente que ejercía el 
ministerio del diaconado: Febe, diácono (diákonos) de la iglesia de Cencreas. No cabe 

Jornades « Mujeres y diaconado » 
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duda, afirmaba Alberto Mingo, de la presencia de las mujeres diáconos en la iglesia de 
los primeros siglos. 

 La segunda sesión de trabajo abordó los ministerios y el diaconado en los primeros 
siglos de la iglesia. Aquí, Fernando Rivas indicó la existencia del diaconado femenino 
del siglo II al XII, siendo durante los siglos III al V donde alcanza mayor desarrollo. Sin 
embargo, este espacio irá desapareciendo hasta desaparecer en Occidente en el siglo 
IX, a pesar de que se alarga hasta el s. XII en Oriente. Rivas concluyó apuntando que 
no se puede apelar a la tradición para negar la presencia de mujeres ordenadas para la 
diaconía, sino más bien para lo contrario. Por su parte, Moira Scimmi invitó a seguir los 
pasos del desarrollo del diaconado a través de Olimpia de Constantinopla, apuntando el 
coste personal de la lucha constante por justificar su autoridad y ministerio nos recuerdan 
situaciones actuales y cotidianas en las mujeres de la Iglesia de hoy. 
 
La tercera sesión se dedicó a la eclesialidad hoy y sus implicaciones desde el Vaticano 
II. Mª José Arana animó a una comprensión dinámica y evolutiva del Evangelio y la 
Tradición a fin de alumbrar un futuro, enraizado y en fidelidad al pasado que se deje 
interpelar por el presente. La inclusión de las mujeres en el diaconado debe realizarse 
desde este paradigma, pero en el marco de una comprensión del ministerio en el que las 
mujeres participen y que no se presente ya como dada. El diaconado es un peldaño muy 
modesto, pero importante, concluyó. Por su parte, Serena Noceti se centró en el 
Vaticano II, proponiendo abandonar la lectura cristológico-ontológica pre-vaticana y 
retomar una lectura cristológico-pneumatológica de comunión, que se refleje en la 
comprensión de los ministerios y que responda a las necesidades de nuevos modelos 
de vida de iglesia. En este sentido, la restitución del diaconado, ya solicitada por algunos 
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padres conciliares entonces, sigue siendo vigente para el acceso a las mujeres al 
diaconado. 

  
La cuarta sesión, ya el domingo por la mañana, consistió en una mesa redonda con 
propuestas de actualización. Carmen Peña aludió en su intervención a la reforma de la 
regulación canónica de 2010 en la descripción del diaconado, tomando nota de las 
posibilidades de asunción de las funciones diaconales por laicos y laicas. También tomó 
nota de la regularización que el canon 203 hace de los ministerios laicales, muy 
controvertida. A continuación Roser Soler apuntó la necesidad de entender la iglesia 
como Pueblo de Dios en cualquier propuesta que quiera rescatar a las mujeres de su 
marginación, pues ello pasa por la subsanación de la desigualdad clero-laicado de la 
eclesiología actual y el reconocimiento de la dignidad de todo bautizado. Adelaide 
Baracco recordó que ser-cuerpo-de-Cristo (1Cor 12,27) tiene importantes 
consecuencias eclesiales. En este sentido, la re-introducción del diaconado de las 
mujeres abriría horizontes para una eclesialidad/sacramentaliad en la que participen 
varones y mujeres. 
  
Finalmente, Carmen Soto ofreció una visión final y recogida de conclusiones. En ella 
destacó la importancia de la memoria del pasado pero también lo vital que es abrir 
espacios, como ha sido el de estas jornadas, que sean puerta para las mujeres que 
vendrán. Es por ello necesario seguir actualizando una eclesiología nacida del Vaticano 
II que no discrimine a la mujer, pero siendo conscientes de los límites que el propio 
Concilio tiene al mantener una doble eclesiología que favorece distintos desarrollos, 
algunos de las cuales abren y otros cierran. La Iglesia es ministerial y no sólo ordenada, 
y ello debe posibilitar - y posibilita- nuevos modelos de vida eclesial, concluía. 
 
Valoramos muy positivamente el resultado de las jornadas, tanto por la calidad de las 
participaciones como por el carácter propositivo que han tenido: no solamente queremos 
tomar nota de la exclusión de las mujeres del ministerio, sino posibilitar vías y espacios 
de diálogo para su inclusión. Las ponencias de las jornadas serán publicadas en la 
colección Aletheia, de la Editorial Verbo DIvino. 
  
https://www.asociaciondeteologas.org/single-post/2017/06/14/Cr%C3%B3nica-de-
nuestras-jornadas-Mujeres-y-diaconado 
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Un grup de famílies, pares i mares s’han posat en contacte amb la 
Junta Directiva de la URC per tal de demanar la col·laboració 
d’alguna Congregació. 
Es tracta d’un grup de pares que s’han organitzat creant 
l’associació Melrose, d’acompanyament a persones amb 
discapacitat intel·lectual. Aquest col·lectiu rep col·laboracions de 
l’administració, però majoritàriament quan es tracta de casos greus 
o bé quan no hi ha els pares. El seu objectiu és crear una comunitat 
a Barcelona o rodalies, on els nois/es puguin tenir un espai per viure 
amb uns serveis comuns. Ens ho expliquen així: 
 
Es tractaria de crear un projecte de vida semi-independent, amb 
suport, per a persones amb dificultats intel·lectuals 
lleus/moderades, semi-autònomes i sense dificultats de conducta 
associades. 
La part més important del projecte es centra en l´habitatge, i està 
inspirat en el model de CoHousing que s´està demostrant una 
solució molt vàlida en el segment de la gent gran: persones que 
s´agrupen per afinitat, que viuen soles però juntes, que obtenen 
sinèrgies pel fet de compartir recursos, que socialitzen entre elles i 
amb les seves famílies i en un entorn pensat perquè sigui més 
eficient a llarg termini a nivell de costos de manteniment (eficiència 

energètica, contribució de cada resident a tasques comuns etc) 
 
En el nostre projecte voldríem que hi hagués un mini-estudi per a 
cada un dels 25 o 30 residents, que disposin de zones comunes i 

d´ajudes per facilitar la seva inserció social, laboral i el seu temps 
d’oci. Es compartirien els recursos, tant públics com privats. 
 
Sabem que les congregacions religioses disposen d’edificis grans que no sempre estàn 
totalment ocupats. Una alternativa, que ha funcionat bé en d’altres casos, seria la cessió 
d’ús de tot o d’una part de l’edifici, que nosaltres rehabilitaríem i autogestionaríem. 
Necessitem un entorn amable, i estem convençuts que una congregació religiosa podría 
ser sensible a les nostres necessitats. 
 
Prioritats fonamentals: 
- Formar una comunitat amb sentiment de Família, on ens puguem donar suport els uns 
als altres. 
- Sostenible a llarg termini (quan ja no hi siguem els pares), tant en termes de 
funcionament i filosofia, com econòmics. 
 
Si alguna congregació diposa d’algun edifici on es pogués fer realitat aquest 
projecte per a nois i noies i volgués col·laborar-hi, pot posar-se en contacte amb          

Montse Tarridas  montsetarridas@think-great.com 
Marisa Romero  marisa.romero.gisbert@gmail.com 
 

Moltes gràcies. 

Associació Melrose, d’acompanyament a persones amb discapacitat 
intel·lectual 

mailto:montsetarridas@think-great.com
mailto:marisa.romero.gisbert@gmail.com
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DECRET 11/17 de l’Arquebisbat de Barcelona, 15 d’abril de 2017 resol que “per aquest 
Decret queda suprimida canònicament l’associació privada “Seminari del Poble de Déu”,  
 
ATESOS l’informe elaborat pel Consiliari designat per a l’esmentada associació, Rvd. Dr. 
Joan Planellas Barnosell, de data 2 de juliol de 2014, així com les informacions posteriors 
que el mateix Consiliari ha anat presentant; 
 
ATÈS l’informe presentat pel Visitador Diocesà, Rvd. P. Germán Arana Beorlegui, S.I., 
de data 13 d’octubre de 2016; 
 
HAVENT ESCOLTAT el Consell de Direcció de la mateixa associació, que presentà 
escrit d’al·legacions en aquest procediment el 15 de febrer d’enguany, segons allò que 
disposa l’art. 28 dels Estatuts de l’Associació; 
 
[...] 
 
CONSULTADA la Congregació per a la Doctrina de la Fe, així com el parer dels senyors 
bisbes de les diòcesis on l’associació és present, després d’un llarg període de 
discerniment i reflexió, tot sospesant les circumstàncies i el bé de l’Església i pregant 
Déu el seu ajut en aquesta delicada decisió. 
 

 

Aquest 2017 es compleixen 1.000 anys de l’expulsió de les monges benedictines de Sant 
Joan de les Abadesses. Efemèride que es va recordar ahir en el marc d’una festa 
simbòlica i festiva, en paraules del bisbe de Vic. Les monges van tornar per un dia al 
municipi santjoaní. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X9ACKofyGME&feature=youtu.be 
 

 

Associació privada “Seminari del Poble de Déu”, 

1.000 anys de l’expulsió de les monges benedictines de Sant Joan de 
les Abadesses 
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Entrevista al G. Anton Gordillo a càrrec d’ Òscar Bardají 
Butlletí del Santuari. Montserrat. 106 2a època, setembre-desembre 2016 
 
L’any 2016, a Montserrat RTV s’ha continuat l’accent en la millora de les emissions de 
ràdio i TV, a través del 100,6FM i per internet (www.montserratcomunicacio.cat). Totes 
aquelles persones que segueixen els oficis han pogut comprovar que la qualitat del so 
ha fet un salt endavant. L’any 2017, aquests avenços s’ampliaran a la TV. El G. Anton 
Gordillo, monjo de Montserrat i coordinador tècnic de Montserrat Ràdio i TV, explica en 
quin moment ens trobem i com es desenvoluparà aquesta millora tecnològica. 
 
Quines són les millores tècniques que s’han produït en el darrer any? 
Durant el 2016 hem potenciat la millora de la qualitat del so a la Basílica. Bàsicament, 
s’ha realitzat una migració a un sistema més actual del control d’àudio, que gràcies a la 
millor equalització de l’església fa 
que els fidels puguin entendre amb 
més claredat el que senten per 
megafonia. D’altra banda, d’acord 
amb el conveni signat entre la 
Fundación ONCE i la Conferència 
Episcopal Espanyola, s’ha instal·lat 
un sistema d’enllaç magnètic que 
pot permetre a les persones amb 
audífons sentir amb major qualitat 
el que els parla o es canta des del 
presbiteri –connecta directament 
els audífons a aquest senyal 
instal·lat a la basílica-; per tant, no 
amplifica els sorolls ambientals que hi pugui haver a la nau. 
També s’ha canviat tota la microfonia ambiental per tal de recollir amb major fidelitat i 
qualitat musical de l’església i, per tant, es dóna un so en més bones condicions a través 
de la ràdio i la TV per internet.  
Finalment, s’ha digitalitzat la major part dels senyals d’àudio, la qual cosa permet eliminar 
interferències i facilitar la connexió d’àudio entre diferents espais del Santuari: 
properament es podrà retransmetre en directe el que està succeint, per exemple, a la 
Sala de la Façana del Monestir, per ràdio i/o per TV. 
 
Això vol dir que el so arriba en millors condicions a través de la ràdio i la TV... 
Sí, és clar. L’objectiu també és fer que tot allò que emetem per ràdio i TV arribi amb la 
màxima qualitat als receptors. 
 
Hi ha persones que es queixen de la qualitat de la imatge per internet. Quin és el 
problema? 
El problema principal de rebre una imatge deficient és la il·luminació de la basílica. En 
no disposar actualment d’un cert nivell de llum i una homogeneïtat en la mateixa fa que 
es vegin les imatges granulades i amb poca definició. L’actual sistema de llum del 
presbiteri pertany a les primeres generacions de leds i, per tant, amb el pas del temps hi 
ha hagut un deteriorament important en la intensitat, a més que molts dels díodes 
fluctuen o s’han anat fonent. 

Gaudir treballant per oferir el millor servei de ràdio i TV 

http://www.montserratcomunicacio.cat/
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Això se solucionarà a curt termini? 
Sí, s’està treballant en un projecte 
d’il·luminació nou de la basílica. Esperem 
poder-lo implementar durant la propera 
primavera. 
 
I les càmeres de la basílica, emetran en HD? 
No ho tenim previst a mig termini. Com que per 
emetre per internet no cal, no és un requisit per 
donar millor qualitat, i tampoc ens cal a hores 
d’ara per a les emissions dels directes per la 
Xarxa de TV Locals (misses i concerts), no és una qüestió prioritària. El que sí que es 
farà durant l’any 2017 és la digitalització de totes les senyals de TV per disminuir les 
interferències. Ara bé, el futur està en l’alta definició (HD) i, per tant, totes les inversions 
que el Monestir està realitzant van encaminades a incorporar càmeres i equips en HD. 
 
A Montserrat hi ha fibra òptica? 
Una altra de les millores que s’han produït és l’arribada de la fibra òptica a la basílica, la 
qual cosa permet en les emissions en directe a través de la Xarxa de TV Locals disminuir 
el nombre de passes intermitges, que sempre deterioren la qualitat del senyal. S’està 
estudiant incrementar l’ampla de banda de les emissions per internet. A la resta del 
recinte del Santuari no hi ha fibra òptica, cosa que en un futur canviarà. 
 
Hi ha emissions en directe que fan amb més de 10 càmeres! 
Tenim un equip de realització –Tricaster- que permet “jugar” amb sis càmeres a la 
vegada. El dia de Diumenge de Rams, per exemple, fem un directe per la Xarxa de TV 
Locals i per internet que comença amb tres càmeres a la plaça de Santa Maria –on es fa 
la benedicció dels rams-, una més a l’atri –per copsar el pas de la processó d’entrada a 
la basílica- i les sis habituals a l’interior de la basílica –una fixa i cinc robotitzades-. Aquest 
dia, concretament, posem un aparell de realització addicional per poder fer-lo possible, 
amb set persones de l’equip de Montserrat RTV, a mes de les persones del departament 
de manteniments de Montserrat. 
 
Vostè és enginyer. Quan va entrar al monestir, ara fa prop de 10 anys, s’hagués 
imaginat tot el que li està passant per davant? 
No, en absolut. El camp audiovisual era una parcel·la que no havia tocat mai, però em 
vaig incorporar a l’aposta que el Monestir va fer l’any 2009 i ara és un terreny en qual 
m’hi sento còmode i molt il·lusionat. 
 
Es pot compatibilitzar bé, això de ser coordinador tècnic amb el dia a dia al 
monestir? 
La Regla de Sant Benet contempla anar alternant les estones de pregària amb el treball. 
Per intentar minimitzar les interferències entre la feina i la pregària demana una bona 
planificació de les tasques. Una bona previsió és un estalvi de problemes i 
d’improvisacions. 
 
Està ben acompanyat, en aquesta aventura? 
Per tirar endavant qualsevol projecte no només s’ha de comptar amb unes bones 
instal·lacions tècniques, sinó que és imprescindible comptar amb uns bons professionals, 
que estiguin molt il·lusionats i motivats. Durant aquests anys hem aconseguit, tot l’equip 
de Montserrat RTV, gaudir treballant. 
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Consol Muñoz, Superiora general de les Franciscanes 

Missioneres 

CatalunyaCristiana. 11 juny 2017 

La pregària col·lecta d’aquest diumenge de la Santíssima 

Trinitat diu així: «Oh Déu Pare, vós en enviar al món el Verb 

de veritat i l’Esperit santificador, revelàreu als homes el 

vostre admirable misteri; concediu-nos que en la professió 

de la fe veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna 

i adorem la seva unitat de poder i de majestat.» 

Avui també se celebra el dia Pro Orantibus, en què s’eleven 

al Senyor pregàries i súpliques per a les persones 

consagrades dedicades a la vida contemplativa. Elles ens edifiquen amb la seva vida de 

pregària i contemplació en què «professen la fe veritable, reconeixen la glòria de la 

Trinitat eterna i adoren la seva unitat de poder i de majestat.» Bell programa de vida per 

als qui han estat cridats pel Senyor a aquest estil de vida, dedicant-se més plenament a 

Déu i intercedint per tots els homes i dones del món, vivint-ho entre les parets d’un 

monestir amb goig, alegria i agraïment. 

Per poder viure la vida en Déu, sant Benet, a la Regla diu que el Monjo és aquell que 

cerca Déu per tota la vida, i que en l’aspirant a la vida monàstica s’observarà curosament 

si de veritat cerca Déu i si posa tot el seu zel en l’obra de Déu. Es pot dir que aquesta és 

la primera missió a la qual està cridada la vida consagrada contemplativa, i a la qual el 

dia d’avui, especialment, volem manifestar el nostre agraïment per tantes vides 

entregades a aquesta recerca de Déu plenament, lloant la Trinitat i oferint-se 

permanentment al Senyor, segons els seus diversos carismes. 

Sant Joan Pau II a l’exhortació apostòlica Vita consecrata, dedicada a tota la vida 

consagrada, va dir especialment de la vida contemplativa: «Els Instituts orientats 

completament a la contemplació, formats per dones o per homes, són per a l’Església un 

motiu de glòria i una font de gràcies celestials. Amb la seva vida i missió, els seus 

membres imiten Crist pregant a la muntanya, testimonien el domini de Déu sobre la 

història i anticipen la glòria futura. 

En la soledat i el silenci, mitjançant l’escolta de la paraula de Déu, l’exercici del culte diví, 

l’ascesi personal, la pregària, la mortificació i la comunió en l’amor fratern, orienten tota 

la seva vida i activitat a la contemplació de Déu. Ofereixen així a la comunitat eclesial un 

testimoni singular de l’amor de l’Església pel seu Senyor i contribueixen, amb una 

fecunditat apostòlica misteriosa, al creixement del poble de Déu.» Per concloure, crec 

que sonen bé les paraules de santa Elisabet de la Trinitat, monja carmelita descalça, que 

en una pregària que dedica a la Trinitat li diu: «Oh, Déu meu, Trinitat a qui adoro! Ajudeu-

me a oblidar-me totalment de mi per establir-me en vós, immòbil i tranquil·la com si la 

meva ànima ja visqués a l’eternitat. Que res no em pugui alterar la pau, ni apartar-me de 

vós, oh, Immutable, sinó que, cada moment de la vida, m’endinsi més profundament en 

el vostre diví Mister 

La vida consagrada contemplativa 
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Els partits polítics, els tribunals de justícia, els mitjans de comunicació... estan 

desprestigiats en l’opinió pública. En desconfiem. No obstant això, la generalització corre 
dos riscos evidents: posar-los tots al mateix sac i qüestionar en excés unes institucions 
necessàries en democràcia. No totes les persones són iguals, però totes aquestes 
institucions són imprescindibles. Els mitjans de comunicació, sigui per determinats 
periodistes, sigui per determinades empreses, sigui per uns i altres a la vegada, sovint 
evidencien unes mancances i un grau de manipulació 
altament preocupants. De vegades, he conegut alguns 
fets de primera mà i, quan els veig publicats, al·lucino. Les 
confusions periodístiques, que dificulten l’apropament a la 
realitat i a la comprensió, són freqüents. En destaco tres. 

Primera, confondre informació i opinió. La primera 
es refereix a la realitat de manera objectiva. Anar a les 
dades de la notícia. L’opinió apunta al món subjectiu, a 
l’anàlisi de les dades o al que pensa la persona que escriu 
o que parla. Les dades objectives poden generar opinions 
diferents, fins i tot algunes d’oposades entre elles, segons qui les emet. Colar una opinió 
com si fos una dada objetiva distorsiona la comprensió i representa una amenaça a 
l’esperit reflexiu. Un periodista que ofereix dades permet que la persona destinatària de 
la seva informació pugui fer la seva pròpia anàlisi sense interferències manipuladores. Si 
el periodista dona la seva opinió, sense confondre-la amb la informació però basant-se 

en una descripció d’aquesta informació, afavoreix el 
diàleg i el pensament. Risc: la desvinculació de la 
realitat. 

Segon, confondre fets i relats. Ve a ser una 
variant de la situació anterior, però amb uns matisos 
preocupants. Ja no es busca la veritat dels fets, sinó 
que es pretén produir un impacte als destinataris en una 

línia determinada. No es gasta temps a conèixer què ha passat, sinó a construir una 
bombolla mediàtica que s’imposi en la mentalitat pública. Aquí és on s’observen 
interessos extraperiodístics. Per què un mitjà concret s’acarnissa amb un a persona o 
institució determinada de manera pràcticament 
obsessiva? Ni té relació amb els fets ni fets similars 
produïts per altres autors reben el mateix tracte. Hi 
ha gat amagat o intencions ocultes. Risc: la 
desvinculació de la veritat. 

Tercer, confondre periodisme d’investigació 
amb periodisme de denúncia i amb periodisme 
de filtració. Una amalgama gens fàcil de desxifrar. 
Quan la denúncia no es basa en dades obtingudes per una investigació portada a terme 
amb rigor i prou contrastades, es converteix en una explosió descontrolada. La filtració 
de notícies falses, l’omissió de dades que silencia el periodista perquè no abonen la seva 
tesi, són pràctiques abominables. Hi ha treballs extraordinaris d’investigació. D’altres, fins 
i tot premiats endogàmicament, no tenen consistència, valor ni ètica periodística. Risc: la 
desvinculació de les fonts fiables i contrastades. 

Lluís Serra Llansana 

Confusions periodístiques 

Observo en els 
mitjans de 

comunicación la 
diferència hi ha 

entre informació 
I opinió? 

Hi ha mostres de 
desvinculació de la 
veritat mitjançant 

relats falsos? 

Podem comentar 
casos en què es 

produeixen aquestes 
confusions? 
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L'actor Andreas Muñoz, protagonista de la pel·lícula "Ignasi de Loiola", explica les 
claus per la seva interpretació i les ensenyances que ha aprés del Fundador dels 
Jesuïtes 

 

MONTSE PUNSODA -16 juny, 2017 -   

 
Aquest mes de juny s’estrena el biopic sobre un dels sants més rellevants del cristianisme 
i el fundador de la Companyia de Jesús, “Ignasi de Loiola”. La pel·lícula ha estat dirigida 
pel filipí Paolo Dy i enregistrada a diversos escenaris d’Espanya, on s’ha seguit aquells 
llocs que el Sant va trepitjar, com a la seva llar de Navarra o Manresa, on es va inspirar 
pels exercicis espirituals. Amb la presentació de la pel·lícula, que arriba aquest divendres 
16 de juny als cinemes, ha vingut també Andreas Muñoz l’actor espanyol que interpreta 
que posa en escena al protagonista del film. 

Humanitzar un sant 

Quan Muñoz va anar al càsting, explica que 
no sabia a qui interpretaria exactament. 
“Sabia que es tractava d’un soldat, un bon 
espadatxí, vanitós, que sabia muntar a 
cavall, tossut i amb una gran transformació a 
la seva vida- explica l’actor-. Després quan 
em van dir que era Ignasi de Loiola… en 
aquell moment vaig pensar com porto la vida 
d’un sant al cinema?”. “Va ser a parlant amb 
el director- continua – quan em vaig adonar 

“Vaig pensar… Com porto la vida d’un Sant al cinema?” 
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que no es tractava de parlar de la vida 
d’un sant sinó la vida d’una persona 
que durant el camí el fan sant”. “Un 
soldat de Navarra que passa a ser 
pelegrí i dóna la seva vida als altres”, 
afegeix. 

Reconstrucció del personatge 

Andreas Muñoz, explica com, per tal 
de reconstruir tota la seva història 
s’ha hagut de rebuscar entre cartes 
del mateix Sant Ignasi amb Caterina 
d’Aragó, així com, entre textos de diverses personalitats del seu temps que parlaven d’ell; 
“Un cortesà amb tretze germans orfe de mare quan va néixer fet que el seu pare sempre 
li va retreure” explica l’actor. Així fins, a poc a poc, fins a reconstruir a Sant Ignasi 
de Loiola, “al principi egocèntric, molt perfeccionista i un líder nat”- destaca Andreas– , i 
després, un pelegrí que donarà la seva vida per als demés. 
Per preparar el paper Muñoz va llegir Amadís de Gaula, tal com també havia fet Loiola, i 
després els Exercicis Espirituals que el Sant va escriure a la cova de Manresa. “Tot 
l’equip m’ha ajudat a posar en escena el personatge, fins i tot, els religiosos Companyia 
de Jesús i els textos i l’autobiografia del Papa Francesc, molt important per la construcció 
del personatge” destaca l’intèrpret. 

Foc vs. Aigua 

“El soldat i el pelegrí, són dos 
personatges diferents que s’alimenten 
l’un de l’altre” apunta Muñoz. Segons 
explica, quan preparaven el 
personatge amb el director, parlaven 
de la primera part com el foc, “el 
soldat més animal” i després de 
l’aigua, “la part de pelegrí, la calma 
l’espiritualitat”. “Tots dos es 
complementen arribant a un equilibri, 
on l’acceptació d’un i l’altre donen lloc 
a l’Ignasi de Loiola“, afegeix. 

Andreas Muñoz explica que en la primera part va gaudir com “un nen quan juga amb 
l’espasa” i, a la segona, va passar a “un altre nivell, a quelcom universal que no es pot ni 
explicar”. Assegura que tant un i com altre l’han “ajudat molt com a persona i actor”. 
“He aprés sobretot la paciència i l’escolta, molt important avui dia on tot és tan ràpid”, 
afegeix. “També molts que l’han vist -continua l’actor- diuen que el paper els ha ajudat 
molt, ja que és un personatge que estava perdut, com molts que no saben què fer amb 
la seva vida. Tal com veiem amb Ignasi de Loiola, tot i creure anem perduts, mai estem 
sols”, explica Muñoz. 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/a-munoz-vaig-pensar-com-porto-la-vida-
dun-sant-al-cinema/ 

https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/a-munoz-vaig-pensar-com-porto-la-vida-dun-sant-al-cinema/
https://www.esglesiabarcelona.cat/actualitat/a-munoz-vaig-pensar-com-porto-la-vida-dun-sant-al-cinema/


  
 
 
 
 

    19 | 43 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cloenda del curs al noviciat intercongregacional del CEVRE 

El grups de novicis i novícies que han 
participant enguany al curs sistemàtic de 
formació inicial, organitzat per l’URC – 
CEVRE, han fet la cloenda del curs el 
dia 19 de juny. Els responsables de la 
formació inicial de les congregacions 
participants juntament amb el secretari 
genral han celebrat en aquest dia una 
reunió d’avaluació i de programació.  
 
Posteriorment, aquesta avaluació s’ha 
ampliat amb la participación de novicis i 
novícies, amb un excel·lent ambient 
entre tots.  
Finalment, al pati dels Caputxins de 
Pompeia, on es la seu de les aules, hi ha 
hagut una estona de convivencia amb 
un berenar compartit. 
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Musulmanes renombran una mezquita en Abu Dabi en honor a María, Madre de Jesús 
Greg Kandra | Jun 19, 2017 

 
 
https://es.aleteia.org/2017/06/19/ 
 
Una mezquita en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU), ha sido 
renombrada como ‘María, Madre de Jesús’. 
El jeque Mohammad bin Zayed Al-Nahyan, príncipe heredero de Abu Dabi y 
subcomandante supremo de las Fuerzas Armadas de EAU, ordenó que la mezquita 
cambiara de nombre para “consolidar los vínculos de la humanidad entre los seguidores 
de diferentes religiones”. 
Algo de contexto, por parte de mi colega en CNEWA, el reverendo Elias D. Mallon: 
Nuestra Señora desempeña un importante papel en el islam. Ella es la madre virgen de 
Jesús, aunque sin ninguna connotación de Encarnación como la entienden los cristianos. 
Ella es quien escucha y cree la palabra de Dios. Y en el Corán, ella es el foco del capítulo 
19. 
Cuando los miembros de la antigua comunidad musulmana huyeron a Abisinia (antigua 
Etiopía) para escapar de la persecución, el rey les exigió que explicaran su nueva fe. 
Cuando escuchó la devoción que sentían por María, de inmediato les aceptó como 
refugiados protegidos. 
Las mujeres desempeñan un papel importante en el islam. La primera es Fátima, hija del 
profeta Mahoma y esposa de Ali bin Abi Talib. La segunda es María, Madre de Jesús. 
También conocida entre los musulmanes como Fátima al-Zahra, “la que brilla”, la hija del 
profeta es ampliamente venerada en el islam sunní y especialmente en el chií. Aunque 
es común entre los chiíes tener mezquitas con el nombre de Fátima, hasta donde yo sé 
esta mezquita en Abu Dabi es la primera en ser nombrada en honor a la Virgen María. 
 
Otro artículo cita al obispo local católico, Paul Hinder: 
El obispo católico Paul Hinder, director del Vicariato apostólico de Arabia del Sur, cuya 
oficina está solo a pocos metros de la mezquita del antiguo jeque Mohammad Bin Zayed, 
está encantado con el nuevo nombre mezquita ‘Mariam, Umm Eisa’ (María, Madre de 
Jesús). 

Una mezquita en honor de Maria, la Mare de Jesús 

https://es.aleteia.org/author/greg-kandra/
https://es.aleteia.org/2017/06/19/
http://www.cnewa.org/blog.aspx?ID=0&pagetypeID=31&sitecode=HQ&pageno=1
http://gulfnews.com/news/uae/culture/mary-jesus-mother-is-new-name-for-uae-mosque-1.2043544
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“Como José, su esposo, es el patrón de la catedral vecina, ahora tenemos un rincón de 
la Sagrada Familia”, dijo el obispo. El obispo suizo saluda la sabia decisión del jeque 
Mohammad Bin Zayed como signo de tolerancia hacia todos quienes veneran a María, 
la madre de Jesús, de manera particular. 
“Está presente de forma prominente tanto en la Biblia como en el Corán, y constituye un 
vínculo importante entre cristianos y musulmanes”, dijo el obispo Hinder, emplazado en 
Abu Dabi. 
“Ella es ‘llena de gracia’, un signo de la elección especial de Dios de la femineidad y de 
Su amor por toda la humanidad”, añadió. “El obispo está convencido de que un signo así 
de fuerte por parte de Su Alteza el Príncipe Heredero contribuirá a la paz y al 
entendimiento mutuo no solo en nuestro país, sino en toda la región”. 
 
 
 
 
 

 El Consejo General, en el día de ayer, 20 de 
junio, ha celebrado la última reunión de este 
curso. Queremos compartir con vosotros uno 
de los temas tratados, por su especial 
relevancia para la CONFER. Julia García 
Monge, de acuerdo a los Estatutos, termina su 
servicio a la CONFER como Secretaria 
General. Según el procedimiento estatutario, 
el Consejo General ha nombrado para el 
próximo cuatrienio a Jesús Miguel Zamora 
Martín, actual Vicepresidente, que seguirá 
ejerciendo este cargo hasta la celebración de 
la Asamblea General del próximo noviembre.  

 
 Agradecemos la disponibilidad de Jesús 
Miguel por asumir este servicio, al mismo 
tiempo que agradecemos a Julia García 
Monge el trabajo realizado durante estos 
ocho años de dedicación a la CONFER.  
 
 
 
Queremos expresar nuestra gratitud a la 
Congregación de las Religiosas Calasancias 
y a la de los Hermanos de la Salle por su 
compromiso con la vida religiosa de España, 
a través de la colaboración y servicio de Julia 
y Jesús Miguel en la CONFER. 

Jesús Miguel Zamora Martín, nou secretari general de CONFER 
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Míriam Díez. El Nacional.cat. 11 de juny de 2017 
 
L’obstinada voluntat jueva de viure encaixa per complet amb Etty Hillesum 
(1914-1943), comparada amb Anna Frank pels seus punyents diaris en època 

de persecució. Podria estar al costat de Hanna Arendt, Simone Weil i Edith Stein, però a 
casa nostra encara no és un personatge familiar. Hillesum, filla d’un tímid professor de 
clàssiques i d’una mare d’origen rus titllada de “difícil”, ha quedat immortalitzada amb 
una fotografia típica en què fita la càmera i aguanta una cigarreta. Enamoradissa 
d’homes més grans que ella, Etty tenia un caràcter rebel i era caparruda. Quan l’ocupació 
nazi va tenir lloc, es va dedicar a ser infermera i consellera del 
Consell Jueu. Un cop s’adona de la voluntat d’extermini per part 
dels nazis, escriu que pensa “treballar i viure amb la mateixa 
convicció” i que troba la vida “igualment rica de 
significat”. Excepcional i enigmàtica, es resistia a pensar que Déu 
no hi era, a Auschwitz, on va morir. Etty és una dona que va 
experimentar grans amors, la major part clandestins, que fruïa 
amb la poesia i la música –escrivia cartes a Rilke, ja mort-, que 
demostrava una exuberant passió per la vida i que intuïa que li tocaria una tràgica mort. 
Tenia només 29 anys quan va ser exterminada a Auschwitz. Etty Hillesum (1914-1943), 
dona holandesa, jueva, intel·lectual, díscola. Discutia amb Déu, el buscava, el rebutjava. 
Etty Hillesum parlava amb Déu i no el feia responsable del mal al món. Eren, per tant, 
els homes qui tenien la responsabilitat d’actuar. Ella mateixa advertia que les seves 
batalles les combatia “dins meu, contra els meus propis dimonis”. Àvida lectora de 
Dostoievski, però també de Jung o del Mestre Eckhart, Etty s’hauria d’ensenyar a totes 
les escoles com a model. Un testimoni ètic. Una dona que sap que l’odi no du enlloc: “Si 
tot aquest dolor no eixampla els nostres horitzons i no ens fa més humans, alliberant-
nos de les petiteses i de les coses supèrflues d’aquesta vida, haurà estat inútil”.  
Curiositat eròtica, ho donava tot però ho prenia tot. Cristiana Dobner, una monja 
d’aquelles que celebro tenir a la meva vida, per mística, llesta, profunda i lliure, va 
escriure en una biografia de la Hillesum que era una dona semblant a Lou Salomé, per 
a la qual l’amistat i el contacte físic anaven junts. Es meravellava del fet de l’existència 
fins i tot arraconada al camp on veia passar la mort davant seu. La seva voluntat era 
trobar “idees noves” a partir de l’horror dels camps. Escriu, i tenim el dietari i les cartes. 
Concep l’escriptura com una missió ètica. Frediano Sessi, un dels estudiosos de la 
Hillesum, diu que la religió d’Etty és la de la paraula, ja que la paraula representa la part 
que es pot formular de la realitat, i esdevé sacra quan explica la història dels homes i les 
dones, i és sacra també perquè n’explica l’horror i la part maleïda. Inicia el diari tard, el 
1941, només dos anys abans de morir. I, de fet, el seu itinerari fortament espiritual està 
concentrat en aquests dos darrers anys. No és el típic cas d’una conversió, tot i que la 
seva vida dissoluta i el seu total abandonament a Déu ho puguin fer pensar. Era 
conscient que tot el que vivia no era per a ella, sinó que tenia un sentit moral i col·lectiu. 
Ha estat més de 40 anys a l’ombra. Aquesta dona d’una intel·ligència descomunal és 
autora de frases incisives, com “la prova que la vida té sentit és la joia d’estimar, 
d’estimar encara, d’estimar com sigui”, o “una certa solitud és inherent a qualsevol vida 
interior, i, en particular, a un aprenentatge de la veritable llibertat”. La seva infrangible 
voluntat de resistència és present avui a través del seu testimoni, que s’està traduint ja 
del neerlandès, però que és encara pàl·lidament conegut.  
 
http://www.elnacional.cat/ca/opinio/miriam-diez-tossuda-etty-hillesum_165198_102.html 

La tossuda Etty Hillesum 
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Enzo Bianchi, prior del monestir de Bose 

JOSEP PLAYÀ MASET. La Vanguardia. 11 juny 2017. 

XAVIER GÓMEZ. Enzo Bianchi, 
a la seu de la Fundació Joan 
Maragall, dimarts, abans de fer 
una conferència 

 
Després del concili Vaticà 
II, Enzo Bianchi va crear 
una comunitat monàstica 
basada en el celibat, la 
pobresa i l’obediència a 
l’Evangeli, amb dues 
característiques pròpies:  
la coexistència de 
cristians, protestants i 
ortodoxos, i la presència 
d’homes i dones. Mig 

segle després, Bianchi s’ha convertit en una de les veus més lúcides del diàleg 
interreligiós. Aquesta setmana ha estat a Barcelona per fer una conferència en la qual, 
entre altres coses, ha plantejat la possibilitat que les dones puguin predicar també les 
homilies. 
 
Molta gent, també laics, van al seu monestir de Bose per resar. Quin sentit té la 
pregària al segle XXI? 
La pregària és decisiva en la vida d’un cristià. Ara bé, sovint tenim una idea de la pregària 
molt religiosa però no cristiana. La pregària cristiana té dues premisses: la primera és el 
temps, necessitem trobar temps i no és fàcil perquè l’idolatrem, s’ha convertit en el nostre 
patró i en som esclaus. Cal saber governar el temps i trobarlo. I en segon lloc la pregària 
cristiana exigeix saber escoltar.  En el silenci hi ha d’haver temps per escoltar en 
profunditat la veu de la consciència, que sempre parla en nom de Déu. El cristià ha 
d’escoltar la veu de Déu amb l’ajuda de les santes escriptures, del que diuen els profetes 
i el que ha dit Jesucrist. No es tracta de parlar a Déu, de demanarli ajuda o d’explicarli 
els nostres problemes. 
 
Què diferencia llavors la pregària cristiana? 
La pregària cristiana transcendeix la religiosa, perquè sap escoltar Déu i la consciència 
potser il∙luminada per la fe. En altres religions es fan peticions a Déu, però qui resa no 
sap que Déu li parla. També hi ha l’espiritualitat budista però és sobre tot meditació. I hi 
ha altres maneres de pregar que segurament tenen efectes psicològics però no arriben 
a Déu. 
 
Vostè ha creat una comunitat ecumènica. I funciona. Perquè en canvi és tan difícil 
el diàleg amb l’islam? 
El diàleg és sempre difícil. També entre els cristians, malgrat que hi va haver unitat en el 
passat. Cada religió té una identitat que vol preservar i defensa una única veritat. I 
existeix una qüestió de poder, no és fàcil cedir el pas a un altre. Amb l’islam és tot més 

“La pregària cristiana exigeix temps i escoltar Déu, no parlarli” 
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difícil. Tenim coses en comú, però per als cristians Mahoma no és un Profeta, no ha 
portat l’anunci de l’Evangeli. Per als musulmans la lectura de l’Alcorà no admet 
interpretacions, és una lectura literal, fonamentalista. Per això parlen de conquerir el món, 
fins i tot amb la violència, i això porta a la nocomprensió. Però tot i així el papa Francesc, 
amb la seva visita recent a El Caire, ha obert temptatives de diàleg. El món musulmà ha 
de treballar més a favor de la tolerància. El diàleg avança des de països com el Marroc 
o Egipte, però a les nacions islàmiques amb règims teocràtics és una missió perillosa. 

És un problema de 
cultures. També 
podríem dir, per 
exemple, que l’Europa 
del nord cristiana és 
més comprensiva 
amb els divorciats 
incorporats a 
l’Església que l’Àfrica 
cristiana. 
 
Però l’oposició ales 
reformes del Papa 
ve més de l’Església 
italiana que no de 
l’africana? 
Una part dels bisbes 
italians fa el desentès 
al que diu el Papa, 

però no és l’Església. Són una minoria de bisbes que no comprenen la manera d’actuar 
del Papa. Però no es manifesten. En canvi, la gent del carrer segueix molt el papa 
Francesc, i crec que passa el mateix aquí a Catalunya. 
 
De tota manera el procés de secularització és real? 
Hi ha certs fenòmens que poden ser una oportunitat. Menys sacerdots significa més 
responsabilitats per a la comunitat. Jo tinc l’esperança que allarg termini hi haurà un 
avenç real en les reformes. 
 
 I a curt termini? 
La llàstima és que el papa Francesc ja fa quatre anys que hi és però el seu pontificat no 
podrà ser gaire llarg. No podrà arribar als 26 anys de Joan Pau II, que li van permet 
reimprimir un caràcter. I em temo que amb el pròxim Papa hi pot haver un pas enrere.  
 

 

P E R F I L 
Prior de la comunitat de Bose i assessor vaticà 
Quan Enzo Bianchi (1943) va acabar els seus estudis d’Economia, va crear una 
comunitat ecumènica monàstica a Bose, un poble abandonat al nord de Torí. Va ser el 
1968 i avui continua sent el prior d’una comunitat de 80 membres, amb quatre seus a 
Itàlia, una a Jerusalem i a punt d’obrir ne una altra a França. Va participar com a expert 
en dos sínodes de bisbes i el papa Francesc el va nomenar el 2014 consultor del Consell 
Pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians. 
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ENZO BIANCHI, fundador del Monestir de Bose 
 
 
Molta gent, també laics, van al seu monestir de Bose per resar. Quin sentit té la 
pregària al segle XXI? 
 
La pregària és decisiva en la vida d’un cristià. Ara 
bé, sovint tenim una idea de la pregària molt 
religiosa però no cristiana.  
 
La pregària cristiana té dues premisses:  
 
la primera és el temps, necessitem trobar temps i 
no és fàcil perquè l’idolatrem, s’ha convertit en el 
nostre patró i en som esclaus. Cal saber governar el 
temps i trobar-lo. 
 

I en segon lloc la pregària cristiana exigeix saber 
escoltar. En el silenci hi ha d’haver temps per 
escoltar en profunditat la veu de la consciència, que 
sempre parla en nom de Déu. El cristià ha d’escoltar 
la veu de Déu amb l’ajuda de les santes escriptures, 
del que diuen els profetes i el que ha dit Jesucrist. 
No es tracta de parlar a Déu, de demanar-li ajuda o 
d’explicar-li els nostres problemes. 

 
 
Què diferencia llavors la pregària 
cristiana? 
 
La pregària cristiana transcendeix la 
religiosa, perquè sap escoltar Déu i la 
consciència pot ser il·luminada per la fe.  
 
En altres religions es fan peticions a Déu, 
però qui resa no sap que Déu li parla.  
 
També hi ha l’espiritualitat budista però és sobretot meditació. I hi ha altres 
maneres de pregar que segurament tenen efectes psicològics però no arriben a 
Déu. 

Sóc esclau del 
temps? Trobo temps 
per a moltes coses, 

però trobo temps per 
a la pregària? Quin 

temps diari, 
setmanal, dedico a la 

pregària? 

Que faig durant la 
pregària: canto, 
llegeixo, recito, 

pensó…? Però, en 
realitat, escolto? 

És suficient la interioritat 
per fer pregària 

cristiana? La meva 
pregària és un recurs 

psicològic o una relació 
personal i íntima amb 

Déu, a qui escolto? 
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ESPIRITUALIDAD 

 
 Enzo Bianchi | L'Osservatore Romano | Jun 18, 

2017 
 
Un concepto casi siempre incomprendido 

La castidad es una palabra casi siempre incomprendida, 
más aún subestimada y ridiculizada, sobre todo porque 
se confunde con la abstinencia sexual, con el celibato. 
La etimología nos sugiere que es casto (castus) aquel 
que rechaza el incesto (in-castus). El incesto ocurre 
cada vez que no se vive la distancia y no se respeta la 
alteridad, que no es sólo una diferencia. No es casto 
quien busca la fusión, el apego, la posesión: signo de 
esa búsqueda es la agresividad que, en estos casos, 
fácilmente se enciende y se manifiesta.  

La sexualidad – estoy convencido más que nunca 
después de una vida vivida observándola, contemplándola, viviéndola en la paz y en la 
fragilidad – está en el espacio del don, porque requiere dar y recibir y se coloca siempre 
en la relación entre los dos sujetos. La sexualidad no se reduce a la genitalidad y, por lo 
tanto, la capacidad de don y de acogida es más amplia de la que se lleva a cabo en la 
genitalidad: invierte, de hecho, a toda la persona y sus relaciones. 

Por eso, la sexualidad es algo bueno y bello, pero su uso puede ser inteligente o estúpido, 
amante o violento, vinculado al amor o simplemente a la pulsión. La sexualidad nos 
impulsa a la relación con el otro, pero depende de nosotros buscar, en esta relación, el 
encuentro o la posesión, la sintonía o la prepotencia, el intercambio y el compartir o la 
posesión narcisista del otro. 

Podríamos decir que la castidad es el arte de no tratar nunca al otro como un objeto, 
porque en este caso lo “consume” y lo destruye. Arte difícil y fatigoso, que requiere 
tiempo: no se nace castos sino por el contrario – digámoslo claramente – se nace 
incestuosos, y el ejercicio de separación y de distinción nos conduce hacia una 
subjetividad verdadera y autónoma. La castidad confiere a las relaciones humanas una 
transparencia que permite a las personas reconocerse en el respeto de su ser más 
íntimo. 

Si piensas en el encuentro sexual de los cuerpos en su desnudez y en la intimidad que 
se deriva de él. Cuando los cuerpos en la desnudez se encuentran y se entrelazan, se 
enciende un conocimiento recíproco que no es comparable con el que pueden tener el 
uno con el otro incluso los amigos más íntimos. Compartir el cuerpo, compartir la 
respiración, compartir la cama crea una unión que es “conocimiento único”, es – me 
atrevería a decir, citando a Juan Pablo II – “liturgia de los cuerpos”, es conocimiento de 
una profundidad única. 

Cuando se toca un cuerpo, no se toca algo, sino a una persona, que no es objeto de 
placer, que no puede ser consumida, sino que es posibilidad de comunión auténtica. Sin 
esta comunión no es posible la castidad, sino sólo la obediencia a la pulsión, al estro, a 
la posesión. Escribía Rainer Maria Rilke: “No hay nada más arduo que amarse: es un 
trabajo, un trabajo de cada día… El amor es difícil y no es para todos”.  

Enzo Bianchi : « La castidad en las relaciones humanas » 

https://es.aleteia.org/category/espiritualidad/
https://es.aleteia.org/author/enzo-bianchi/
https://es.aleteia.org/author/enzo-bianchi/
https://es.aleteia.org/author/losservatore-romano/


  
 
 
 
 

    27 | 43 

 
 
 

 
 

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 

ÚLTIMA SETMANA PER TANCAR LA 
INSCRIPCIÓ ALS EXERCICIS ESPIRITUALS 
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TALLER MONÀSTIC PER A HOMES DE 18 A 35 ANYS 

 
Els dies 15 i 16 de juliol els interessats podran conèixer des de 
dins la vida comunitària: pregant, convivint i compartint els 
àpats amb els monjos 

 
Després de la bona acollida de les edicions anteriors, la comunitat benedictina 
obre de nou les portes per oferir un camí de vida, a partir de la Regla de Sant 

Benet: un model i una ajuda per a tots aquells que desitgen aprofundir en la seva 
fe cristiana 

 
Montserrat, juny de 2017. El Monestir de Montserrat 
convida homes de 18 a 35 anys interessats en la vida 
monàstica a viure, el cap de setmana del 15 i 16 de juliol, 
amb la comunitat benedictina. L’objectiu d’aquesta 
convivència amb els monjos de Montserrat, que ha tingut 
molt bona acceptació en les edicions precedents, és 
viure una experiència de recerca espiritual, tenint 

present la tradició monàstica occidental, i comprovar el que pot aportar actualment. 
 
Els participants en aquest taller monàstic seran a Montserrat des de dissabte 15, a les 
12h, fins diumenge 16 al migdia. Durant aquests dos dies podran viure amb la comunitat 
benedictina de Montserrat, pregant i compartint els àpats amb els monjos. També 
participaran en diversos espais de reflexió, des d’una perspectiva monàstica, centrant-
se en aspectes com ara la pregària litúrgica, la lectura pregada de la Sagrada Escriptura, 
la convivència comunitària, l'esforç pel treball de cada dia, la misericòrdia o la humilitat. 
 
Amb tots aquests elements, els organitzadors pretenen transmetre als participants un 
camí de vida, que és el camí monàstic, a través del qual, tot avançant en la cerca de 
Déu, es va creixent en el coneixement del vertader sentit de la pròpia vida i de la pròpia 
existència. La proposta de vida monàstica que Sant Benet fa en la Regla és també un 
model i una ajuda per a tots aquells que desitgen aprofundir en la seva fe cristiana. Seguir 
el ritme de la comunitat de monjos possibilita un conjunt d'experiències que després són 
comentades en grup, amb l’acompanyament d'un monjo. 
 
Durant el taller monàstic, els assistents s’allotjaran a l’hostatgeria del monestir. Els 
interessats a participar-hi han d’escriure al P. Hostatger a l’adreça electrònica 
hostatgeria@abadiamontserrat.net o contactar-hi per telèfon al 93 877 77 65. Per raons 
d’una millor organització dins del monestir, el grup de participants serà reduït. 
 
“Montserrat, projecte de vida”, el canal de Facebook per als interessats en la vida 
monàstica 
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/. 

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

mailto:hostatgeria@abadiamontserrat.net
https://www.facebook.com/montserratprojectevida/
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PREGÀRIA EN MEMÒRIA DELS QUE PERDEN A VIDA... 
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EXERCICIS ESPIRITUALS A LES ESCOLÀPIES D’ARENYS 
 

 

TRENCANT MURS INVISIBLES 

El proper 22 de juny, a les 19h inaugurem aquesta bonica i enriquidora exposició 
al Casal de Barri Pou de la Figuera (c/ Sant Pere Més Baix, 70, Barcelona), on s'hi 
estarà fins el 30 de juliol. Comptarem amb la presència i participació de tots els i les 
alumnes del projecte així com de les 5 persones referents i els i les professionals que 
han estat implicats/des en el projecte. Durant la tarda, a més de gaudir de les fotografies, 
també escoltarem les opinions i reflexions de tots ells i elles i veurem un vídeo que 
resumeix aquesta experiència d'APS. Us hi esperem a tots i totes! 
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Posteriorment al Casal Pou de la Figuera, i un cop passat l'estiu podreu trobar aquesta 
exposició a diferents espais de la ciutat: 

o 18 de setembre- 1 d'octubre: Casa Orlandai 
o 16 d'octubre- 31 d'octubre: Espai Jove La Fontana 

o Finals de novembre: Biblioteca Central de Santa Coloma de Gramanet 

Gràcies a tots i totes les que heu fet possible aquest projecte. Gràcies Miquel, Pau, 
Òscar, Joanna, Claudia i Èrika, alumnes d'Horta. Gràcies Maria, Berta, Celia, Berta, 
Maria, Anna, Ona, Astrid i Inés, alumnes de Bonanova. Gràcies Iciar, Elena, Emma, 
Paula i Marcelo, alumnes de Gràcia. Gràcies Evgueny, Lidia, Xavi, Eric, Liliana i 
Roshane, alumnes de Comtal. Gràcies Eric, Noemí, Ricard i Oriol, tutors dels 
diferents grups. Gràcies Xavi, Òscar i Anna, per aportar la vostra experiència en el 
món audiovisual i el foto-periodisme. Gràcies Fundació Comtal i Bayt Al-Thaqafa, per 
facilitar-nos els contactes amb les persones immigrades i donar-nos suport quan l'hem 
necessitat. Gràcies HP per col·laborar en la impressió de les fotografies. Gràcies Casal 
Pou de la Figuera, Casa Orlandai, Espai Jove La Fontana i Biblioteca Central de 
Santa Coloma per creure en aquest projecte i cedir-nos l'espai per a l'exposició. I 
GRÀCIES especialment Kathy, Houseine, Rokhaya, Sebas i Martín, per deixar-nos 
entrar en les vostres vides i ajudar-nos a entendre millor les vostres realitats. Tant 
de bo aquest granet de sorra us ajudi a vosaltres i altres persones que es veuen 
obligades a marxar del seu país a sentir-se més acollides. 

 

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 
 
 

VIII JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 
 

Informació de les VIII Jornades d’Història del Monestir de les 
Avellanes (Història de l’Església i la religiositat)  

         Tema de la 8a edició: “La creació de la memòria 
monàstica medieval al llarg dels segles”. Edició 
especial 300 aniversari del naixement del Jaume 
Caresmar 

         Dates: 10 i 11 de juliol de 2017 
         Activitats del programa: 

o   8 conferències i debats 
o   VI Sopar Medieval “Les taules monàstiques 
medievals: seguiment de la regla i transgressió” 
o   VI Concert Nocturn al Claustre: grup “Ardit Ensemble” 
o   Visita guiada: “Santa Maria de Vallverd: un monestir poc conegut” 
o   Exposició: “Tragó de Noguera. No a l’oblit” 

         Inscripcions obertes: 97 43 80 06 o bé avellanes@maristes.org 
         Web amb tota la 

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

mailto:avellanes@maristes.org
http://www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia/


  
 
 
 
 

    32 | 43 

 
 
 

CAMPS DE TREBALL D’ESTIU PER A JOVES 
 
 “Con Dios puedes alcanzarlo todo”: campos de trabajo de 
verano para jóvenes 
 
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ofrece, un verano 
más, distintas actividades dirigidas a jóvenes con el fin de 
acercarles al mundo de la enfermedad y el sufrimiento, a la vez 

que puedan crecer como personas y también como cristianos. Este año se han 
programado dos campos de trabajo solidarios, del 3 al 9 de julio en Ciempozuelos 
(Madrid) y del 10 al 18 de julio en Valladolid.  
 
Estas experiencias permitirán a los participantes conocer más de cerca la realidad de las 
personas atendidas en los centros de San Juan de Dios e interactuar con ellas mediante 
actividades de tiempo compartido. El Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos es un 
centro de Atención Integral para personas con problemas de salud mental y para 
personas con discapacidad. El Centro San Juan de Dios de Valladolid atiende a personas 
con discapacidad intelectual y dispone de un colegio de educación especial, un centro 
de día asistencial, tres centros ocupacionales, un centro especial de empleo, tres 
residencias y una red de viviendas en núcleos urbanos. 
 
En los campos de trabajo también se promueven espacios de reflexión y dinámicas de 
grupo, así como momentos de oración y de crecimiento personal. 
 
Más información: aquí. 
Folleto informativo: aquí. 
 
                 

VII FESTIVAL INTERNACIONAL 
ORGUE DE MONTSERRAT 

 
Dissabte, 24 de juny, a les 21h, l’organista titular 
de la Basílica de Santa María del Coro de Sant 
Sebastià, Loreto Aramendi, obrirà el VII Festival 
Internacional Orgue de Montserrat. Amb un accent 
en la música romàntica, al concert –que té entrada 
lliure- es podran escoltar obres de J. S. Bach i 
música contemporània, en especial l’obra singular 
de Georg Ligeti (1923-2006). Aquest concert es 
podrà seguir en directe a través de les TV de la 
Xarxa de Comunicació Local, pel canal 159 de 
Movistar+, de Montserrat Ràdio (100,6FM / 
www.montserratradio.cat) i de Montserrat TV 
(www.montserratcomunicacio.cat). 
 
La nota de premsa completa del concert la pots 
descarregar a 

http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/20170624loretoaramendi.doc. 
 
La nota amb la informació general del FIOM 2017: 
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/fiom2017.doc 

http://www.jovenessanjuandedios.org/VerNoticias/TabId/144/ArtMID/572/ArticleID/97/Campos-de-Trabajo-de-Verano.aspx
http://www.jovenessanjuandedios.org/Portals/0/EasyDNNNewsDocuments/97/folleto%20de%20verano%202017.pdf
http://www.montserratradio.cat/
http://www.montserratcomunicacio.cat/
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/20170624loretoaramendi.doc
http://abadiamontserrat.net/Dossier/Noticies/fiom2017.doc
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CASA D’ESPIRITUALITAT TORTOSA: EXERCICIS DE CONTEMPLACIÓ 
 

Os adjuntamos información de los ejercicios de contemplación previstos próximamente 
en nuestra casa de espiritualidad de Tortosa. 
Desde lo más profundo de nuestra tradición cristiana queremos ofrecer un espacio de 
silencio, encuentro con uno mismo, los demás y el Otro, practicando el “dejarse 
encontrar” por un Dios que ya está. 
  
Los ejercicios se realizarán del 22 de agosto a las 19.00h, hasta el 28 de agosto después 
del almuerzo. 
  
En los ficheros adjuntos encontraréis cartel del taller con toda la información y el 
formulario de inscripción. 
Aprovechamos para apuntaros material que os resultará cómodo traer a los ejercicios: 
  
Ropa cómoda 
Calcetines gordos 
Calzado silencioso y fácil de poner y quitar, sin cordones 
Si tenéis: una pequeña mantita como las de avión 
Si tenéis: una banqueta de meditación 
  
https://docs.google.com/forms/d/1k8sHyn05LhopMYPalHHtvWJXA8GXU3x1N9YE6cgr
LkA/edit 
 
 

INAUGURACIÓ DEL CENTRE D’ESCOLTA CA N’EVA 

 
Benvolgudes i Benvolguts, 
El Patronat i tota la Família Ca n’Eva us convidem, el divendres dia 30 de juny a les 
18’30 hores, a l’acte d’inauguració del Centre d’Escolta Ca n’Eva – Sant Camil de 
Barcelona Centre, situat a la Plaça 
d’Urquinaona -11- àtic. 
(Es prega confirmació d’assistencia per teléfon o email) 
 
Sense deixar de banda la nostra missió inicial d’acompanyar els dols d’aquelles famílies 
que han perdut un dels seus membres més joves, al llarg d’aquests anys ens hem anat 
obrint a totes aquelles vivències de dol que anaven trucant a la nostra porta. 
Avui donem una passa més i obrim els Centres d’Escolta Ca n’Eva – Sant Camil, 
adherits a la Xarxa de 
Centres d’Escolta dels Religiosos Camils. Centres que estan aquí per a “escoltar” i 
acompanyar, no només a persones que hagin perdut un ésser estimat sinó, a qualsevol 
persona que pateixi i necessiti ser escoltada sigui quina sigui la causa d’aquest 
dolor. 
VOLEM DONAR LES GRÀCIES des d’aquí, en aquest moment d’esperança per a la 
nostra fundació, a totes les persones i institucions que ens han ajudat i ens ajuden en la 
nostra missió molt especialment a l’Orde 
Hospitalària de Sant Juan de Déu que ens va ajudar a néixer, a l’Associació Grups 
d’Acompanyament al Dol de Lleida amb qui treballem des de l’inici i ben estretament 
per fer cada dia un millor acompanyament, a l’Orde dels Pares Carmelites Descalços 
que fan possible la nostra seu fundacional, a l’Orde dels Ministres dels Malalts. 

https://docs.google.com/forms/d/1k8sHyn05LhopMYPalHHtvWJXA8GXU3x1N9YE6cgrLkA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1k8sHyn05LhopMYPalHHtvWJXA8GXU3x1N9YE6cgrLkA/edit
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Religiosos Camils que ens dónen aixopluc dins la seva Xarxa de Centres d’Escolta, a 
la Congregació dels Germans de les Escoles Cristianes. La Salle amb qui compartim 
apostolat, i al Seminari Conciliar de Barcelona que amb la seva inestimable 
col·laboració fa possible avui l’existència del Centre d’Escolta Ca n’Eva d’Urquinaona. 
En nom del Patronat i de tota la Família Ca n’Eva una salutació ben cordial, 
Miquel Mora 
Director. 
 
Centre d’Escolta i Casa d’Espiritualitat Ca n’Eva - Sant Camil de Terrassa – 
Matadepera 
C/ Antolina Boada, 3 de Terrassa – Zona de Matadepera 
Centre d’Escolta Ca n’Eva – Sant Camil de Barcelona Centre 
Pça/ Urquinaona, 11 – àtic – Barcelona 
Telèfons: +34.646.126.665 / 93.787.12.50 
info@somcaaneva.org / www.somcaneva.org / www.humanizar.es. 
 
 

12è APLEC DE L’ESPERIT 

 
GABINET D’INFORMACIÓ DE L’ESGLÉSIA A CATALUNYA 
 

TORTOSA ACOLLIRÀ EL 12è APLEC DE L’ESPERIT,  
AMB EL LEMA “CRIST ÉS LA VIDA” 

 
 Els dies 19 i 20 de maig de 2018, la 
diòcesi de Tortosa 
(www.bisbattortosa.org) serà la seu 
del 12è Aplec de l’Esperit, la trobada 
interdiocesana de joves que se 
celebra des de l'any 1978, 
organitzada pel Secretariat 
Interdiocesà de Joventut de 
Catalunya i Balears. 
 
L’Aplec de l’Esperit és una trobada de 

joves i adolescents cristians, en la festa de la Pentecosta, convocada pels bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense (CET), mitjançant les delegacions diocesanes de 
pastoral de joventut que formen el Secretariat Interdiocesà de Joventut (SIJ). Aquesta 
gran trobada juvenil aplega centenars de joves cristians per pregar, compartir 
experiències i donar testimoni de la seva fe en Jesucrist. 
 
L’Aplec de l’Esperit 2018, amb el lema “Crist és la vida”, durarà dos dies, com es feia en 
els primers Aplecs de l’Esperit. La ciutat de Tortosa i el Delta de l’Ebre seran els 
escenaris d’aquest Aplec on el riu, icona de la vida nova que ens dona Jesucrist, serà el 
protagonista. 
 
L’Aplec 2018 coincidirà amb el període previ de la celebració, a Roma, del Sínode de 
Bisbes que porta per títol «Els joves, la fe i el discerniment vocacional», convocat pel 
papa Francesc.  

Barcelona, 21 de juny de 2017   

http://www.bisbattortosa.org/
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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 

Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa 
Generalitat de Catalunya 
Departament de Governació i Relacions Institucionals 
Direcció General d’Afers Religiosos 

163 Títol 
Acollir el foraster. L’hospitalitat com a deure i actitud 
espiritual 
Barcelona, juliol de 2015 

Font  www.genat.cat/afersreligiosos 
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Servei de Documentació:  

« Acollir el foraster. L’hospitalitat com a deure i actitud espiritual » 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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La Fundació Escola Cristiana rep el Premi Blanquerna Educació 2017  
 
El proppassat dimecres, dia 14 de juny, en un acte que va tenir lloc a l’Auditori de la 
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL, li va ser 
lliurat a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya el Premi Blanquerna Educació 2017. 
El primer secretari general que tingué la institució, el salesià P. Francesc Riu, i l’actual 
secretari general, el jesuïta P. Enric Puig, van recollir el premi en un acte presidit per 
l’Arquebisbe de Barcelona i president de la Fundació Escola Cristiana, Mons. Joan 
Josep Omella, i pel president de la Fundació Blanquerna, Dr. Salvador Pié.  
És el primer any que la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport 
Blanquerna-URL atorga el premi a una institució. Reconeix la contribució de la Fundació 
Escola Cristiana a la millora continuada de l’educació de Catalunya en els darrers 
40 anys; el seu compromís i diàleg amb les escoles per assolir els reptes de l’educació 

a cada moment i la seva actitud de servei a les 
escoles cristianes vetllant pel sentit d’una oferta 
educativa plural.  
El degà de la Facultat, Dr. Sergi Corbella, va 
destacar en el seu discurs de benvinguda la 
“gran importància del paper de la Fundació 
Escola Cristina de Catalunya en la configuració 
del model educatiu català i en la formació de 
bona part de la societat catalana actual”.  
La Dra. Anna de Montserrat, vicedegana 
d’Educació, va fer la glossa d’elogis de la 
Fundació Escola Cristiana en què, entre d’altres 

coses, va destacar “la seva contribució a la millora continuada de l’educació a Catalunya 
en els darrers 40 anys”.  
En la seva intervenció, el P. Riu va explicar com, arran de la nova Llei de Reforma 
Educativa dels anys 70, i en un context difícil, “les escoles religioses i de l’església van 
decidir afrontar canvis profunds i fer un salt qualitatiu per seguir tenint un lloc en 
l’educació del país”. 
També va recordar que, en aquest context, les escoles de Mestres de l’Església s’havien 
de transformar per sobreviure. Així, l’any 1971, va néixer, de la unió de tres escoles de 
mestres, l’Escola Universitària de Mestres Blanquerna. “En les seves instal·lacions, el 
maig del 1974 es va constituir, en una assemblea que reunia els representants 
d’aquestes escoles, allò que uns anys més tard esdevindria la Fundació Escola 
Cristiana”.  
En el seu parlament, el P. Enric Puig va agrair a Blanquerna “la decisió valenta d’atorgar 
el premi a la Fundació Escola Cristiana lluny de tendències dominants i d’actituds 
políticament correctes, en un moment sociopolític de silencis i menysteniments entorn 
l’escola concertada i, per tant, també entorn l’escola cristiana, els seus orígens, la seva 
història i la seva realitat actual”.  
Va destacar també que “les escoles cristianes de Catalunya van néixer i créixer en un 
moment de molta empenta de la societat civil, de la iniciativa social, oferint un servei, 
reconegut per persones i institucions, properes i alienes. Un servei basat en el treball 
constant, continuat i sovint amagat, basat en una atenció especial a les persones, a l’estil 
de l’acció de Jesús i de les seves paraules: amor a l’altre i donar la vida, estimar i servir. 
No podem perdre aquesta font d’inspiració i de resposta original. Aquestes són les arrels 

La Fundació de l’Escola Cristiana informa núm. 646 | 19.06.2017 
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de la FECC. A aquestes escoles servim i aquestes escoles i la seva continuïtat són la 
base del nostre futur, que hem d’afrontar amb fidelitat, coherència i creativitat”.  
Comentant els objectius i finalitats del present, el P. Puig. Afirmà que “treballem per la 
continuïtat d’allò que fa anys que fem, persistència en la missió, en els valors, en l’estil 

amb les adaptacions necessàries a 
situacions i persones. Una 
continuïtat que no ha d’esdevenir 
rutina, perquè la novetat de la vida a 
l’escola és constant (...) No podem 
encarar l’activitat de la FECC sense 
aquest esperit de novetat que ens ha 
de portar a noves mirades sobre les 
escoles, sense prejudicis, sense 
apriorismes, amb noves ganes, amb 
renovada esperança”.  
També va dedicar un moment per 
recordar els factors externs que 
configuren el context que actualment 
envolta el servei de l’Escola 

Cristiana, tot recollint que és “un context de forta complexitat política i social, que 
igualment cal afrontar de manera positiva, tenint clar el nostre nord, la nostra missió, el 
nostre caràcter propi, la nostra temprança i la nostra solidaritat.  
En aquests moments, aquestes actituds institucionals han de contribuir a donar resposta 
a un destacat conjunt de reptes: l’afrontament de la davallada demogràfica; els itineraris 
reorganitzatius de les titularitats; la persistència de la crisi econòmica que afecta, encara, 
a moltes famílies; un procés generalitzat d’innovació educativa que considerem que fa 
créixer els infants, adolescents i joves en coneixements, però també en saviesa i 
humanitat; la incertesa davant determinats aspectes i qüestions laborals que afecten 
negativament el professorat i personal d’administració i serveis; el procés de 
secularització de la nostra societat, que dificulta la presentació i accés al caràcter propi 
de les escoles; el repte de ser presents i valorats socialment en un context de pluralitat i 
tants d’altres desafiaments importants que de ben segur podrem encarar fent-nos 
presents de forma activa i diligent en el diàleg educatiu i actuant amb sentit de col·lectiu, 
amb sentit de pertinença a un col·lectiu”.  
En una visió cap al futur, invocant el 
Papa Francesc, el P. Enric Puig afirmà 
que “sabem que hem d’afrontar 
dificultats i reptes i, per tant, cal que no 
ens manqui la força, ni el coratge, ni 
l’ànim, situant la nostra esperança més 
enllà de nosaltres mateixos. Com diu el 
Papa Francesc a Evangelii Gaudium: 
“Qui s’ofereix i es lliura a Déu per amor 
segurament serà fecund (cf. Jn 15, 5). 
Aquesta fecunditat és molts cops 
invisible, inabastable, no pot ser 
comptabilitzada. Un sap prou que la 
seva vida donarà fruits, però sense 
pretendre saber com, ni on, ni quan. Té la seguretat que no es perd cap dels seus treballs 
realitzats amb amor, no es perd cap de les seves preocupacions sinceres pels altres, no 
es perd cap acte d’amor a Déu, no es perd cap cansament generós, no es perd cap 
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dolorosa paciència. Ens ho diu el Papa Francesc”. A les seves paraules de comiat, el P. 
Enric Puig afirmà que ens “convé, doncs, continuar reflexionant i discernint, cercar 
respostes, emprendre iniciatives innovadores, no deixar-se endur per la rutina, per 
l’actualitat tòpica o per allò políticament correcte i, per damunt de tot, convé continuar 
treballant amb esperança i des de l’esperança. Déu passa i torna a passar”.  
L’acte es va cloure amb unes paraules de l’Arquebisbe de Barcelona, Mons. Omella, 
que convidà les escoles cristianes a no tenir por en anunciar l’Evangeli i encoratjà els 
docents a continuar en la seva tasca educativa. Citant paraules del Sant Pare, ens 
recordava que les institucions educatives catòliques ofereixen una proposta educativa 
que té com a objectiu el desenvolupament integral de la persona i que respon al dret de 
tota persona a tenir accés al saber i al coneixement. Però tots estan igualment cridats a 
oferir, amb ple respecte de la llibertat de cada individu i dels mètodes de l'entorn escolar, 
la proposta cristiana, és a dir, Jesucrist, com a sentit de la vida, del cosmos i de la història, 
per acabar recordant-nos que l'educació és un acte d'amor, és donar vida. L'educador a 
les escoles catòliques ha de ser sobretot molt competent, qualificat i, al mateix temps, 
ple d'humanitat, capaç d'estar entre els joves amb estil pedagògic per promoure el seu 
creixement humà i espiritual. 
Va cloure la seva intervenció amb unes paraules d’afecte per als dos Secretaris Generals 
de la Fundació i de felicitació sincera a tots els seus integrants.  
L’acte ha estat recollit a diversos mitjans i en podeu trobar un resum audiovisual en 
aquest enllaç. La pàgina web de l’església de Barcelona en recull una crònica, així com 
també se’n fan ressò les pàgines de Catalunya Religió i de La Vanguardia, entre d’altres.  
Provincials de congregacions religioses, autoritats de la Universitat Ramon Llull i de la 
Generalitat, juntament amb molts directors d’escoles cristianes i presidents de 
fundacions educatives, no es van voler perdre l’acte i l’oportunitat de felicitar la Fundació. 
Perquè cal insistir que aquest guardó pertany a totes i cadascuna de les escoles i de les 
institucions que fan viva la Fundació. És un premi per a tots. Enhorabona i per molts 
anys! 
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Josep Ruaix ha ajudat moltíssima gent a aprendre el català gràcies als seus manuals i 
diccionaris. Ha exercit de gramàtic, mestre, corrector, traductor i editor, però sempre ha 
unit l'estudi i la divulgació de la llengua catalana amb la seva vocació sacerdotal. “Signes 
dels temps” entrevista Josep Ruaix, lingüista i capellà de la diòcesi de Vic. La conversa 
s’ha gravat a la llibreria Claret de Barcelona.. 
 
Horari d'emissió: 
 

TV3 – Programa: Signes dels Temps 
Dia: 25 de juny de 2017, diumenge. 
Hora: 10.30 h. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

   JULIOL  | 2017 
17-23 dl Exercicis espirituals a Montserrat 

   

   AGOST | 2017 
7-13 dl Exercicis espirituals a Montserrat 

   

DURANT EL MES D’AGOST LA SECRETARIA DE L’URC ROMANDRÀ TANCADA 

Signes dels temps a TV3 : « Capellà i lingüista » 

Calendari URC - CEVRE | Curs 2016 - 2017 
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Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

29 30 31 26 27 28

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg Dll Dm Dc Dj Dv Ds Dg

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Junta directiva de l'URC Jornada Mundial Vida Consagrada

Assamblea general URC Jornada Pro Orantibus

Assemblea general CONFER Pasqua de Resurrecció

Jornada de formació permanent CONFER: reunió regionals

CEVRE: noviciat

Els exercicis espirituals estan previstos al juliol i a l'agost.

MARÇ ABRIL

MAIG JUNY

2
0

1
7

2
0

1
8

SETEMBRE OCTUBRE

NOVEMBRE DESEMBRE

GENER FEBRER

Cronograma URC - CEVRE | Curs 2017 - 2018 



  
 
 
 
 

    41 | 43 

 
 
 

 
 
Calendari aprovat en la Junta directiva de l’URC en la sessió del 14 de juny, pendent 
encara de noves incorporacions de dates. 
 

  2017  
  SETEMBRE  
5 dm URC: Junta directiva  

11 dl Diada  

19 dm URC: Junta directiva ampliada  

25 dl Festa de la Mercè  

  OCTUBRE  

2 dl CEVRE  

3 dm URC: Junta directiva  

7 ds Jornada de Formació Permanent  

9 dl CEVRE  

12 dj Mare de Déu del Pilar  

16 dl CEVRE  

19 dj URC assemblea general  

21 ds Beatificació de 109 Màrtirs Claretians a la Sagrada Família  

23 dl CEVRE  

30 dl CEVRE  

  NOVEMBRE  

1 dc Tots Sants  

6 dl CEVRE  

7 dm URC: Junta directiva  

13 dl Assemblea general CONFER – Madrid |  CEVRE  

14 dm Assemblea general CONFER – Madrid  

15 dc Assemblea general CONFER – Madrid  

18 ds XIII Jornada del Grup Sant Jordi: “La comunitat”  

20 dl CEVRE  

25 ds Jornada de Formació Permanent  

27 dl CEVRE  

29 dc 128 RAP  

  DESEMBRE  

3 dg Inici del temps d’Advent  

4 dl CEVRE  

6 dm Festa Constitució  

8 dv Festa Immaculada  

11 dl CEVRE  

12 dm URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  

25 dl Nadal  

26 dm Sant Esteve  

  2018  
  GENER  

1 dl Any Nou  

6 ds Epifania  

8 dl CEVRE  
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9 dm URC: Junta directiva  

15 dl CEVRE  

18 dj Octavari per a la Unitat dels Cristians (18-25)  

22 dl CEVRE  

29 dl CEVRE  

  FEBRER  

2 dv Jornada Mundial de la Vida Consagrada  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

10 ds Jornada de Formació Permanent  

12 dl CEVRE  

14 dm Inici de la Quaresma: dimecres de Cendra  

19 dl CEVRE  

26 dl CEVRE  

  MARÇ  

5 dl CEVRE  

6 dm URC: Junta directiva  

12 dl CEVRE  

15 dj URC assemblea general  

17 ds Jornada de Formació Permanent  

19 dl CEVRE  

25 dl Diumenge de Rams  

29 dj Dijous Sant  

30 dl Divendres Sant  

  ABRIL  

1 dg Diumenge de Pasqua  

2 dl Dilluns de Pasqua  

3 dm URC: Junta directiva (o 10 abril)  

9 dl CEVRE  

16 dl CEVRE  

21 ds CONFER: reunió de regionals i diocesanes  

23 dl CEVRE | Festa de Sant Jordi  

27 dv Festa de la Mare de Déu de Montserrat  

30 dl CEVRE  

  MAIG  

1 dl Festa del Treball  

7 dl CEVRE  

8 dl URC: Junta directiva  

14 dl CEVRE  

20 dg Pentecosta  

21 dl Dilluns de Pentecosta  

27 dg Santíssima Trinitat | Jornada Pro Orantibus  

28 dl CEVRE  

    

  JUNY  

4 dl CEVRE  

11 dl CEVRE  

12 dl URC: Junta directiva  

18 dl CEVRE  
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24 dg Sant Joan  

  JULIOL  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

  AGOST  

  Exercicis espirituals a Montserrat  

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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